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53060209 : สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
คาสาคัญ : สวนสาธารณะระดับชุมชน
ภควดี ศรี อ่ อ น : พฤติก รรมการใช้สวนสาธารณะและสภาพแวดล้อ มทางภูมิ ทศั น์
กรณี ศึกษา สวนรมณี นาถ. อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : อ.ดร.สิ นีนาถ ศุกลรัตนเมธี .152
หน้า.
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปั จจุบนั พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผูใ้ ช้
สวนสาธารณะระดับชุมชน(กรณี ศึกษา สวนรมณี นาถ) โดยศึกษาลักษณะพื้นที่กบั การทากิจกรรม
เพื่อศึกษาปั จจัยทางกายภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สวน ลักษณะกายภาพของพื้นที่ที่มีการใช้
งานหรื อ ไม่ มี ก ารใช้ง าน ผลที่ ไ ด้น ามาเป็ นแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อความต้องการของผูใ้ ช้สวน
การศึกษานี้ มี การเก็บข้อ มู ล 2 วิธีคือ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ซึ่ ง ในการ
สังเกตการณ์ จะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ การสารวจพื้นที่ ลักษณะกายภาพของสวนและการสังเกต
พฤติกรรม กิ จกรรมที่เ กิ ดขึ้น ในพื้นที่เพื่อ นามาวิเคราะห์หาความสอดคล้อ งและเหมาะสมของ
พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะกับสภาพพื้นที่ของสวนโดยการสังเกตการณ์จะทาการสารวจบันทึก
กิจกรรมในแผนผังของสวน โดยระบุกิ จกรรม ตาแหน่ งที่เกิดกิจกรรมและลักษณะของผูใ้ ช้สวน
ส่วนการสัมภาษณ์เพือ่ เป็ นการสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการการสังเกตการณ์
จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้สวนเข้ามาทากิจกรรมหลายชนิ ด แต่ละกลุ่มวัยมีช่วงเวลาที่มา
ใช้และชนิดกิจกรรมที่สนใจแตกต่างกัน และพบพื้นที่ที่ทากิจกรรมชนิ ดเดียวกันเป็ นประจา พื้นที่ที่
มีผใู ้ ช้เฉพาะช่วงเวลา พื้นที่ที่ถูกใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้ ยงั พบการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการ
ออกแบบไว้สาหรับทากิจกรรม และพื้นที่ที่มีการเข้าไปใช้นอ้ ย ส่วนของปั จจัยทางกายภาพที่มีผลต่อ
พฤติกรรมผูใ้ ช้ ได้แก่ สภาพที่เกิดของกิจกรรมเช่น การเป็ นพื้นที่กว้าง, พื้นที่ในร่ มเงา, พื้นผิวเป็ น
ลานแข็งหรื อสนามหญ้า, ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะของการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์กายภาพ พฤติกรรมสรุ ปได้ว่าควรมี
การแบ่งพื้นที่การใช้งานกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจนเพือ่ ลดการซ้อนทับของพื้นที่กิจกรรม ทาเส้นทาง
เดินบริ เวณสนามหญ้า เพือ่ สามารถเข้าไปทากิจกรรมได้มากขึ้น ปรับปรุ งรู ปร่ างของเส้นทางวิ่งและ
พื้นผิววัสดุที่ใช้ควรเหมาะสมกับกิจกรรม พื้นที่ภายในสวนมีขนาดจากัดจึงควรพัฒนาพื้นที่ให้มี
ความหยืนหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ
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53060209 : MAJOR : (LANDSCAPE ARCHITECTURE)
KEY WORD : COMMUNITY PARKS
PACKAWADEE SRION : LANDSCAPE DESIGN AND USERS’ BEHAVIOR OF
PUBLIC PARK : A CASE STUDY OF ROMMANINAT PARK. INDEPENDENT STUDY
ADVISOR : SINEENART SUKOLRATANAMETEE.152pp.
The main objective of this research is to study behavior of users of community
parks, (a case study of Rommaninart park). The research proposed that by looking at the
characteristics of the park area and activities that took place in the park would enable a study
of physical factors that affected the behavior of park users, as well as physical characteristics
of the areas that were either active or inactive. The results would then be used as guidelines
for park design, while addressing the needs of its users.
The study involved two data collection methods, observation and interviews.
Observations were divided into two parts: a survey of the area and physical characteristics of
the park, and observation of user behavior. Park activities were used to analyze the relevance
and appropriateness of the park use to its physical characteristics. Observations were
recorded in the survey map of the park, specifying the type and location of activities taken
place, along with characteristics of the park users. The interview data was then used to
support the data from observations.
The study found that users had performed activities of various kinds. Each age
group had a specific time of park use with different interests. Moreover, study discovered that
there were areas where a similar kind of activity took place, areas which were used only at
specific time, areas which were used all the time, areas which were not designed for any
activities, and areas with less access. The physical factors that influenced user behavior,
included setting of activity, shading area, open space, hardscape, softscape, integrity of the
equipment and facilities.
A proposal from this research based on analysis of physical characteristics and
behavior concluded that the usage area should be clearly divided for each type of activity to
reduce any overlapping area, a walking track should be added around the lawn to allow more
access, the shape and materials of the walking track should be improved with considerations
to the type of activity. As the area of park was limited, the park area should also be developed
with flexibility as to sufficiently cater the various types of activities taking place.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในปั จจุบนั สวนสาธารณะคือพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่าง
หนี่งของเมือง สวนสาธารณะทัว่ ไปมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่สีเขียวที่ร่มรื่ น มี การออกแบบพื ้นที่เพื่อให้
เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการคานึงถึงการจัดสภาพพื ้นที่เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้ งาน โดยเฉพาะสวนสาธารณะระดับชุมชนซี่งตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งชุมชนที่มีผ้ ูใช้ หนาแน่นพื ้นที่
สวนสาธารณะจะต้ องตอบสนองต่อการใช้ ของบุคคลซึ่งต่างวัยและจุดประสงค์ ที่มาใช้ สวนเป็ น
จานวนมาก อาจมีโอกาสของการเกิดปั ญหาสภาพพื ้นที่ที่ไม่สอดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่
บางส่วนถูกปล่อยร้ าง ไม่มีคนเข้ าไปใช้ การเกิดปั ญหานี ้จะเป็ นเหตุที่ทาให้ ไม่สามารถใช้ ประโยชน์
ในพื ้นที่สวนสาธารณะที่มีอยูใ่ ห้ ค้ มุ ค่ากับพื ้นที่ที่จดั ทาขึ ้น
ดัง นัน้ การศึกษานี จ้ ึง เป็ นการศึก ษาเพื่ อ หาแนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะที่
คานึงถึงพฤติกรรมการใช้ มากขึ ้น ผลที่ได้ สามารถเป็ นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการออกแบบ
สวนสาธารณะที่จะเกิดขึ ้นในสอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ พื ้นที่ตอ่ ไป
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1.2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1. ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาพื ้นที่นนั ทนาการและพื ้นที่สาธารณะให้ ตรง
ตามความมุ่งหมายของการออกแบบ สอดคล้ องและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ งานของพื ้นที่
สวนสาธารณะระดับชุมชน
1.2.2. วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. ศึกษาสภาพปั จจุบนั พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่จริ งของผู้ใช้ สวนสาธารณะระดับชุมชน ที่
เป็ นกรณีศกึ ษาในการศึกษานี ้
2. ศึกษาปั จจัยทางกายภาพที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ ในการทา
กิจกรรมต่างๆ และลักษณะในการทากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะ
1

2
3. ศึกษาลักษณะพื ้นที่สวนสาธารณะบริ เวณที่มีผ้ ใู ช้ งานมาก-น้ อย และบริ เวณที่ไม่มี
การใช้ งาน
4. สรุ ปและวิเคราะห์ผลที่ได้ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะที่
เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน และเป็ นแนวทางในการศึกษาการออกแบบ หรื อ ปรั บปรุ ง
สวนสาธารณะที่จะเกิดขึ ้นต่อไปในอนาคต
1.3. คำถำมของกำรศึกษำ
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1.3.1. ลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะตอบสนองต่อพฤติกรรมและสามารถ
รองรับกิจกรรมต่างๆได้ เหมาะสมหรื อไม่
1.3.2. ลักษณะพื ้นที่ที่ออกแบบไว้ สาหรับทากิจกรรม ที่พบว่าไม่มีการใช้ งานมีลกั ษณะ
อย่างไรและปั จจัยหรื อสาเหตุของการไม่ใช้ พื ้นที่เหล่านันคื
้ ออะไร
1.3.3. ลักษณะพื ้นที่ที่ไม่ได้ ออกแบบไว้ สาหรับทากิจกรรม ที่พบว่ามีการใช้ งานในพื ้นที่
นันๆมี
้ ลกั ษณะอย่างไรและสาเหตุของการมาใช้ พื ้นที่เหล่านันคื
้ ออะไร
1.4. ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.4.1. ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
1. การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และแหล่งที่มาของข้ อมูล
- พฤติกรรมนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะ
พฤติกรรมมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อมในการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม
- หลักการและเกณฑ์ในการแบ่งเนื ้อที่ใช้ สอยภายในสวนสาธารณะ
- แนวคิด และการสือ่ ความหมายในการออกแบบสวนสาธารณะ
- ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งานในพื ้นที่ของผู้ใช้
2. การศึกษากายภาพของพื ้นที่กรณีศกึ ษา
- สิง่ แวดล้ อมและองค์ประกอบของพื ้นที่
สภาพด้ านกายภาพของสวนสาธารณะ
- สภาพด้ านสังคมและเศรษฐกิจโดยสังเขปของพื ้นที่โดยรอบ
3. ข้ อมูลรายละเอียดโครงการพื ้นที่กรณีศกึ ษา
- แนวความคิดในการออกแบบของสวนแต่ละแห่ง
แนวนโยบาย แผนพัฒนา และวัตถุประสงค์ของโครงการ

3
- รูปแบบและลักษณะชุมชนที่ตงของบริ
ั้
เวณโดยรอบสวน
4. บทบาทของผู้ใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะ
- กิจกรรมที่เกิดขึ ้นประจาวันและประจาสัปดาห์
5. ศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ ยวข้ อ งกับพื ้นที่นันทนาการในสวนสาธารณะที่
ประกอบด้ วย
- กลุม่ ประชากรที่เข้ ามาใช้ ในโครงการ
กลุม่ ประชากรบริ เวณภายในรัศมีรอบโครงการ
1.4.2. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การศึ ก ษานี จ้ ะศึ ก ษาลัก ษณะพฤติ ก รรมการใช้ พื น้ ที่ ส าหรั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
สวนสาธารณะ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมทางภมิทศั น์ของสวนกับพฤติกรรมการใช้ ซึ่งศึกษา
จากผู้ใช้ สวนสาธารณะที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ตามหัวข้ อที่สอดคล้ องกับคาถามในการศึกษา
โดยการศึกษานี ้จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ สวนสาธารณะ 1แห่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ สวน
รมณีนาถ ซึง่ พื ้นที่ที่จะทาการศึกษาเป็ นพื ้นที่สาธารณะทัว่ ไปของสวน โดยไม่รวมส่วนที่เป็ นอาคาร
สานักงาน และอาคารซึง่ ลักษณะเป็ นพื ้นที่ปิดเพื่อใช้ ทากิจกรรมเฉพาะ
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1.5. ข้ อจำกัดของกำรศึกษำ
การศึ ก ษาครั ้ง นี ส้ ามารถน าไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ เฉพาะพื น้ ที่ ที่ มี ล ั ก ษณะทาง
สภาพแวดล้ อมและพื ้นฐานของประชากรที่ใกล้ เคียงเท่านัน้
1.6. ขัน้ ตอนกระบวนกำรศึกษำ
1.6.1. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสารเบื ้องต้ น
- ศึกษาทฤษฎี หรื อจุดมุ่งหมายหลักการออกแบบสวนสาธารณะ ทฤษฎีทางพฤติกรรม
และกิจกรรมนันทนาการ
- ศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นที่เกี่ยวเนื่องกับพื ้นที่กรณีศกึ ษา
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
การสังเกตการณ์เบื ้องต้ น
2. การสารวจและเก็บข้ อมูลภาคสนาม
- การสังเกตการณ์ และทาผังบันทึกพฤติกรรม (Behavior map)
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- นาผลเบื ้องต้ นจากผังบันทึกพฤติกรรมไปสูข่ นตอนการวิ
ั้
เคราะห์ข้อมูล
1.6.2. วิเครำะห์ ข้อมูล
- นาผลการบันทึกกิจกรรมในพื ้นที่ที่ได้ มาวิเคราะห์ ร่วมกับผังโครงการในด้ านของ
สภาพปั จจุบนั พฤติกรรมการใช้ การแบ่งพื ้นที่และการกระจายตัวเพื่อทากิจกรรมของผู้ใช้ สวน
- นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลที่ได้ จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มาสรุปเนื ้อหา
1.6.3. กำรสรุปผลกำรศึกษำและเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา นาผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ อมูลมาสรุ ปให้ เห็นสิ่งที่ไ ด้ พบ
จากงานศึกษา อธิบายผลจากการศึกษาว่ามีความสอดคล้ องหรื อขัดแย้ งอย่างไรกับคาถามในงาน
ศึกษาและข้ อสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ เพราะเหตุใด และทาการเสนอแนะสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการ
พัฒนาพื ้นที่สวนสาธารณะระดับชุมชนในอนาคตให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้
พื ้นที่สวนสาธารณะ
หลังจากที่ได้ สรุปแล้ วจะทาการเสนอแนะจากผลการศึกษาที่ได้ และแนวทางในการทา
การศีกษาครั ง้ ต่อไป เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อ อกแบบ ผู้ค้นคว้ า ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ ง
สามารถนาไปใช้ ได้ โดยข้ อสรุ ปและข้ อ เสนอแนะนี ้จะได้ มาจากการเก็ บรวบรวมข้ อมูลและการ
วิเคราะห์ของงานศึกษาทังหมด
้
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1.7. คำจำกัดควำมที่ใช้ ในกำรวิจัย
พฤติกรรมกำรใช้ หมายถึง พฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และออกกาลังกายของ
ผู้ใ ช้ ส วนสาธารณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สถานที่ ที่ ท ากิ จ กรรม ประเภทของกิ จ กรรม ซึ่ง ท าภายใน
สวนสาธารณะที่ใช้ ทาการศึกษา
สวนสำธำรณะ หมายถึง ที่ว่างของเมือง (Open Space) ที่เป็ นพื ้นดินและพื ้นน ้าที่มี
การจัดภูมิทัศน์ให้ เกิ ดความสวยงามเท่าที่จะทาได้ และมีจุดมุ่งหมายให้ เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อ นใจ
คลายความเครี ยด เป็ นที่ออกกาลังกาย เล่นกีฬา เดินเที่ยวเล่นสาหรับสาธารณะชนทัว่ ไปโดยไม่คิด
ค่า ตอบแทน ในการศึก ษานี จ้ ะศึกษาสวนรมณี น าถ ซึ่งอยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร มี รัศ มี ก าร
ให้ บริ การ 1-5 กม. (อ้ างอิงจากรัศมีการให้ บริ การสวนระดับย่านในกรุงเทพมหานคร)
สภำพแวดล้ อมทำงภูมิทัศน์ หมายถึง สภาพพื ้นที่ของสวนสาธารณะที่มีผลต่อ
กิจกรรม และสภาพที่เกิดของกิจกรรม เป็ นพื ้นที่ภายในสวนสาธารณะทังที
้ ่มีการใช้ และไม่ใช้
ผู้ใช้ สวนสำธำรณะ หมายถึง บุคคล หรื อกลุม่ คนที่เข้ ามาพักผ่อน และใช้ พื ้นที่ภายใน
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สวนรมณีนาถ ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จาแนกโดยความถี่ในการเข้ ามา
ใช้ สวนสาธารณะใน1ปี
พืน้ ที่สำธำรณะ หมายถึง พื ้นที่บริ เวณที่บุคคลทัว่ ไปมีสิทธิ สามารถเข้ าไปใช้ สอยได้
อย่างอิสระภายใต้ ขอบเขต ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของสังคม หรื อของผู้ดแู ลพื ้นที่นนั ้
1.8. ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.8.1. ทราบถึงสภาพการใช้ กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที่จริ ง สภาพปั ญหาของการใช้ พื ้นที่
สวนสาธารณะระดับชุมชน ลักษระการกระจายตัวของกิ จกรรมในพื ้นที่เปิ ดโล่ง และปั จจัยทาง
กายภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ และความพึงพอใจ
1.8.2. ผลของการศึก ษาอาจเป็ นแนวทางในการออกแบบพื น้ ที่ ส วนสาธารณะที่
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้ งานที่อาจเปลีย่ นไปในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพื ้นที่สวนสาธารณะเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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ภาพที่ 1 แสดงขันตอนกระบวนการศึ
้
กษา

บทที่ 2
การศึกษาทบทวนวรรณกรรม
2.1. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1.1. ลักษณะของสวนสาธารณะระดับชุมชน (Community parks)
สวนสาธารณะระดับชุมชนเป็ นสวนที่อยู่ในบริ เวณใกล้ แหล่งชุมชน ใกล้ บริ เวณที่พัก
อาศัย โดยการให้ บริ การต้ องการให้ เกิดการใช้ จากกลุม่ ผู้ใช้ ได้ โดยง่าย สามารถใช้ พื ้นที่ได้ ตลอดวัน
มีช่วงการให้ บริ การตังแต่
้ เช้ าถึงค่า มีลกั ษณะเผื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ ทุกเพศทุกวัย ซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อ สรุ ปของนิลุบล คล่องเวสสะ ที่ว่าลักษณะเด่นของสวนสาธารณะระดับชุมชนจะต้ อ งมี ความ
สะดวกต่อการใช้ สอยของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มาใช้ สวนสาธารณะจะเป็ นผู้ที่มีเวลาว่าง ส่วน
ใหญ่จึงเป็ น เด็ก วัยรุ่ น และแม่บ้าน ลักษณะของสวนจะต้ องตอบสนองต่อการใช้ ของคนจานวน
มากและหลากหลายกลุม่ ผู้ใช้ จึงต้ องมีการให้ ความสาคัญกับการจัดแบ่งพื น้ ที่ การคานึงถึงหลัก
จิตวิทยาในการใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะที่มีการใช้ ร่วมกัน และต้ อ งระวังเรื่ องของผลที่เกิดจากการ
ขัดแย้ งของกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งอาจเกิ ดจาการครอบครองการใช้ พื ้นที่โดยกลุ่มใดกลุม่ หนึ่ง รวมถึงการ
พิจารณารู ปแบบและองค์ประกอบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นของกลุ่มผู้ ใช้ ที่มาใช้ พื ้นที่เป็ นประจ า
และลักษณะของแต่ละชุมชนในบริ เวณพื ้นที่นนั ้
สวนสาธารณะระดับชุมชนถือเป็ นสวนสาธารณะที่มีขนาดพื ้นที่ระดับปานกลาง และมี
ขอบเขตการให้ บริการแก่ ผ้ ใู ช้ ไม่ ไกลจากพืน้ ที่ท่ ตี งั ้ ของสวนสาธารณะ มีการตังเกณฑ์
้
การแบ่ง
ระดับลักษณะสวนสาธารณะออกเป็ นประเภทต่างๆ 7 ประเภท ดังนี ้ (สานักผังเมือง, 2540: 11-14)
ประเภทที่ 1 สวนหย่ อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) มีขนาด
พื ้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ รัศมีบริ การเป็ นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร การกระจายตัวของสวน ควรอยู่ใน
ระยะเดินเท้ าประมาณ 5-10 นาที มีการเข้ าถึงโดยสะดวกและไม่ควรต้ องข้ ามถนน อาจอยู่ระหว่าง
อาคารหรื อกลุม่ อาคาร เหมาะสาหรับย่านที่มีครอบครัวมาก ใช้ เป็ นที่สาหรับเด็กเล่น ที่ออกกาลัง
กาย และสังสรรค์พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชนวัยต่าง ๆ
ประเภทที่ 2 สวนหมู่บ้าน (Neighborhood Park) มีขนาดพื ้นที่มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่
เกิน 25 ไร่ รัศมีบริ การเป็ นวงรอบประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร มีสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มมากกว่า
สวนระดับที่ 1 เป็ นสวนสาหรับประชาชนผู้อยูอ่ าศัยในละแวกบ้ านนัน้
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ประเภทที่ 3 สวนชุมชน (Community Park) มีเนื ้อที่ประมาณ 40 ไร่ มีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 มี ที่เล่นกี ฬา รั ศมี บริ การเป็ นวงรอบ
ประมาณ 3 - 8 กิโลเมตร มีพื ้นที่สาหรับการพักผ่อนแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ ดอกไม้
ประดับ
ประเภทที่ 4 สวนระดับย่ าน (District Park) ขนาดพื ้นที่มากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน
500 ไร่ รัศมีบริ การเป็ นวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตรขึ ้นไป การให้ บริ การผู้อยูใ่ กล้ มาด้ วยการเดิน ผู้ที่
อยูไ่ กลเดินทางด้ วยระบบขนส่งมวลชน รถยนต์
มีสงิ่ อานวยความสะดวกบางอย่างที่ไม่มีในสวนระดับที่ 1, 2 และ 3 เช่น บริ เวณปิ กนิก
ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์ บริ เวณที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Special Feature) เช่น สวนดอกไม้ ขนาด
ใหญ่ บึงตกปลา ลาธาร
ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง (City Park) มีขนาดพื ้นที่มากกว่า 500 ไร่ ขึ ้นไป รัศมี
บริ การเป็ นวงรอบแก่คนทังเมื
้ องและพื ้นที่ใกล้ เคียง ในเขตอิทธิพลของเมือง มีลานกว้ างสาหรับการ
จัดงานประเพณี
มี กิ จ กรรมในสวนที่ห ลากหลาย และเน้ น หนัก ไปทางด้ า น Active Recreation
นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยูใ่ นสวนระดับล่าง เป็ นกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ดึงดูดใจ
ประเภทที่ 6 สวนถนน (Street Park) ความกว้ างของพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความ
ยาวไม่จากัด แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. สวนไหล่ทางหรื อทางจักรยาน (Linear Park หรื อ Greenway)
2. สวนเกาะกลาง (Island Park)
3. สวนทางแยก (Junction Park)
ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) ไม่จากัดขนาด เช่น สวน
อนุสาวรี ย์ ลานอเนกประสงค์ สวนประวัติศาสตร์ สวนวัฒนธรรม เช่น สวนอนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิ
สวนหย่อมลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ฯลฯ
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2.1.2. กิจกรรมนันทนาการ
2.1.2.1. ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ได้ แก่ ลักษณะการพักผ่อ นหย่อนใจที่มนุษย์ มีความพอใจที่จะ
เลือกพักผ่อนในเวลาว่าง ตามหลักของนักนันทนาการ (Brian Hackett, 1971: 35) ได้ จาแนกไว้ มี
2 ประเภท ดังนี ้
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1. การพักผ่ อนหย่ อนใจแบบผ่ อนคลาย ( Passive Recreation) เป็ นการพักผ่อน
แบบสบายๆ เป็ นการออกกาลังกายเบาๆไม่ได้ ออกกาลังมาก เช่น การนัง่ เล่น เดินเล่น ฟั งเพลง ปู
เสือ่ นอนเล่น เป็ นต้ น
2. การพักผ่ อนแบบมีการเคลื่อนไหว ( Passive Recreation)
เป็ นกิ จกรรมที่ต้องออกแรง หรื อ การออกกาลังกายหนักๆ เช่น วิ่งเล่น เล่นกีฬาชนิด
ต่างๆ
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2544) ซึ่งอ้ างถึงการศึกษาของ (Hester, 1975) กล่าวถึงการ
จาแนกกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะและพื ้นที่นนั ทนการไว้ หลากหลายมากขึ ้น ดังนี ้
1.กิจกรรมนันทนาการด้ านออกกาลังกาย
เป็ นกิจกรรมที่เป็ นแรงจูงใจในการลดความเครี ยดและความกดดันต่างๆ มีตงแต่
ั ้ แบบ
เบา เช่น รามวยจีน แบบปานกลาง เช่น ปั่ นจักรยานเดิน ออกกาลังกาย ซึ่งการออกกาลังกายบาง
ประเภทจะรวมไปกับกิจกรรมนันทนาการประเภทแข่งขันและท้ าทาย
2.กิจกรรมนันทนาการด้ านความสงบของจิตใจ
เป็ นกิจกรรมที่ทาตามลาพัง เช่น การนัง่ สมาธิ การเดินเล่น การนัง่ เล่น ซึ่งเกิดขึ ้นในที่
สาธารณะร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ร้ ูจกั แต่สามารถเกิดความเป็ นส่วนตัวในที่สาธารณะได้
3.กิจกรรมนันทนาการด้ านสังคม
เป็ นกิจกรรมที่มีได้ ตงแต่
ั ้ 2 คนขึ ้นไปจนถึงกลุม่ ใหญ่ กิจกรรมทางสังคมเป็ นกิจกรรมที่
อยูใ่ นสวนสาธารณะมาโดยตลอดเพื่อสนองความต้ องการเชิงสังคมของมนุษย์
4.กิจกรรมนันทนาการด้ านการเรี ยนรู้และประสบการณ์ใหม่
เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากลักษณะนิสยั ชอบสารวจ ชอบเรี ยนรู้ในสิง่ ที่แปลกใหม่ของมนุษย์
แต่ก่อนกิจกรรมประเภทนี ้ได้ รับความสนใจในเฉพาะวงการศึกษา จนถึงปี 1960s US National
Park Service ได้ ศกึ ษาระบบในอุทยานแห่งชาติ และเผยแพร่ หนังสือ Interpreting Our Heritage
ทาให้ ได้ รับความสนใจมากขึ ้นในสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ
5.กิจกรรมนันทนาการด้ านการแข่งขันด้ านการท้ าทาย
เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากลักษณะนิสยั พื ้นฐานของมนุษย์ เป็ นการแข่งขันตังแต่
้ กับตนเอง
จนแข่งกับคนอื่น เป็ นกิจกรรมสนองทังในเรื
้ ่ องการออกกาลังกายและการแข่งขัน แต่บางประเภทก็
ไม่มีการออกแรง เป็ นการแข่งขันล้ วนๆ เช่น ไพ่ เกมกระดานต่างๆ
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6.กิจกรรมนันทนาการด้ านการล่า
แต่ก่อนมนุษย์ดารงชีพด้ วยการล่าสัตว์ ต่อมาการล่าสัตว์กลายเป็ มเกมของชนชันสู
้ งใน
ยุโรป ปั จจุบนั มนุษย์ไม่สามารถล่าสัตว์เป็ นเกมได้ แต่ยงั มีลกั ษณะนิสยั นี ้ปรากฎให้ เห็นในกิจกรรม
ประเภทต่างๆ เช่น ตกปลา
2.1.2.2. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
(Marcus, 1990) พบว่ า มี ปั จจั ย ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ใช้ พื น้ ที่
สวนสาธารณะ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ( Hester, 1975) และ (นิลบุ ล คล่องเวสสะ, 2544)
ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.วัย
ความแตกต่างเรื่ องวัยเป็ นความแตกต่างที่สงั เกตพฤติกรรมได้ มากที่สุด ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
วัย เด็ก สามารถเดิ น และวิ่ งได้ แบบเตาะแตะ ความเร็ ว ในการเคลื่อ นไหวมี จ ากัด
ต้ อ งการความปลอดภัยสูง ความมั่นใจจึงจะอยู่ในขอบเขตจากัด มี สมิ สนั ้ มีความสนใจอยากรู้
อยากเห็นในสิ่งรอบตัว มีความพยายามในการฝึ กฝนควบคุมร่ างกาย ดังนันสวนที
้
่มีอุปกรณ์ การ
เล่นจึงเป็ นที่ ชื่นชอบของเด็กที่มีอายุ 1-5 ปี สนามเด็กเล่น(Tot lot) จึงเป็ นเหมือ นที่พบปะของ
ผู้ปกครองรวมทังเด็
้ กๆ เพราะสนามเด็กเล่น ต้ องมีที่นงั่ ข้ างๆ เพื่อที่ผ้ ปู กครองจะได้ สามารถมองเห็น
เด็กๆและการเล่นของเด็ก กิจกรรมที่ให้ ความสนุกสนานแก่เด็กๆ การเล่นของเด็กมักไม่คานึงถึง
หลักใดๆ และมาจากการเลียนแบบของผู้ใหญ่ เมื่อเด็กโตขึ ้นและได้ คลุกคลีกับเด็กอื่นๆ เด็กจะเริ่ ม
เลี ย นแบบพฤติ ก รรมของเด็ ก ที่ โ ตกว่ า การเล่น นอกบ้ า นท าให้ เ ด็ ก เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และมี
ประสบการณ์มากกว่าการเล่นคนเดียวที่บ้าน ซึง่ สิง่ เหล่านี ้จะทาให้ เด็กเกิดความเชื่อมั่นและกล้ าที่
จะเจอโลกภายนอก ลักษณะการเล่นของเด็กจะเป็ นไปตามพัฒนาการ กลุม่ วัยเด็กอายุ 6-12 ปี
เด็กกลุม่ นี ้ไม่ได้ มาสวนสาธารณะเพื่อมาเล่น เหมือนเด็กกลุม่ 1-5 ปี แต่ต้องการความเป็ นอิสระใน
การเล่น ความรู้สกึ ตื่นเต้ น
วัยรุ่ น มีโลกเป็ นของตัวเอง และต้ อ งการการยอมรั บในกลุ่มเพื่อนฝูง เริ่ มมีเพื่อนวัย
เดียวกัน กลุม่ อายุ13-18ปี เด็กกลุม่ นี ้ต้ องการความเป็ นส่วนตัวสูง กลุม่ นี ้มีปัญหาคือการต่อต้ าน
กลุม่ สังคมอื่น นอกจากกลุม่ ตัวเองและต้ องการสถานที่ห่างจากสายตาผู้ใหญ่ สวนที่เด็กกลุม่ นี ้ใช้
ต้ อ งไม่ ไ กลจากโรงเรี ยน เพราะจะมาสวนสาธารณะโดยการเดิ นหรื อ รถประจ าทาง วัยรุ่ น ใช้
สวนสาธารณะเป็ นที่นัดพบ และเด็กกลุ่มนี ้เมื่ อ เบื่อจะทาลายข้ าวของ(Vandalism) เป็ นวัยที่มี
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แนวโน้ มการทาลายข้ าวของ ซึ่งอาจเป็ นปั ญหาต่อ ผู้ใช้ อื่น เพราะเด็กวัยรุ่ นมักยึดพื ้นที่เป็ นของ
ตนเองเป็ นบริ เวณกว้ าง ทาให้ ผ้ ใู ช้ คนอื่นเข้ าไปใช้ สวนไม่ได้ (Marcus and Francis, 1990)
วัยทางาน ชีวิตมีกาหนดเวลา มีระเบียบในชีวิตมากขึ ้น เป็ นช่วงของการเริ่ มสร้ างฐานะ
สรค้ างครอบครัว ต้ องการการยอมรับจากสังคม
วั ย ผู้ ใ หญ่ วั ย ชรา ต้ อ งการความสัน โดนมากขึน้ แต่ต้ อ งการความปลอดภัย สูง
เช่นเดียวกับเด็กเล็ก มีเวลาว่างมาก ต้ องการความรักและความเอาใจใส่ ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่อาศัย
อยู่บ้านคนเดียว จึงมี เวลาที่บางส่วนต้ อ งใช้ เวลาในสวนใกล้ บ้าน ซึ่งไปคนเดียว นั่งคนเดียวใน
สวนสาธารณะ และกลับคนเดียว แต่การไปสวนสาธารณะของคนกลุม่ นี ้ก็มีจุดหมายเพื่อที่จะไป
พบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆ ซึง่ Marcus ได้ อ้างการศึกษาของ (Byerts, 1970) จากการศึกษากลุม่
ผู้ใช้ สวนสูงอายุใน McArthur Park, Los Angeles ว่า 2 ใน 3 ของผู้ใช้ กลุม่ นี ้มาใช้ ทุกวันและเดิน
เท้ ามาสวนสาธารณะ มักมาคนเดียว มากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ใช้ กลุม่ นี ้ใช้ เวลาในสวนโดยการดูคนที่
ทากิจกรรมอยูใ่ นสวสาธารณะและพูดคุยกัน
2.เพศ
ความแตกต่างเรื่ องเพศจะพบว่าเพศหญิ งใช้ ส วนสาธารณะน้ อ ยกว่าเพศชายและ
กิจกรรมที่ทาจะเน้ นการพบปะพูดคุยมากกว่าเล่นกีฬา ส่วนลักษณะการมาใช้ สวนสาธารณะคน
เดียวส่วนมากเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
3.กระแสความนิยม
ลัก ษณะการด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นไปในแต่ ล ะยุ ค สมั ย เป็ น
ปรากฎการณ์ ของแต่ละยุค กระแสความนิยมนันเป
้ ้ นสิ่งปกติของมนุษย์ การสร้ างสวนสาธารณะ
นันก็
้ ต้องดูกระแสความนิยม แม้ กระทัง่ ตัวสวนสาธารณะก็สามารถเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ สร้ างกระแส
ความนิยมได้ ด้วย
4.ผู้ร่วมใช้ สวนสาธารณะ
การใช้ พื ้นที่ในสวนสาธารณะมีการแบ่งกลุม่ ผู้ใช้ ตามหลักธรรมชาติทางจิตรวิทยาของ
มนุษย์ ซึง่ แต่ละกลุม่ พอใจที่จะมีพื ้นที่เฉพาะของตนเอง ผู้ร่วมใช้ สว่ นใหญ่เป็ นคนหลายประเภทที่
เข้ ามาใช้ ร่วมกัน ซึง่ จะมีกลุม่ ที่สามารถใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้ และกลุม่ ที่ไม่สามารถใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้
เช่น กลุม่ ผู้สงู อายุจะหลีกเลีย่ งที่จะเข้ าไปใช้ พื ้นที่ร่วมกับกลุม่ วัยรุ่นและภายในสวนสาธารณะก็ยงั มี
กลุม่ อื่นเข้ ามาร่ วมใช้ พื ้นที่ด้วย ได้ แก่ กลุ่มที่มีพฤติกรรมโต้ แย้ งต่อสังคม (Antisocial Activities)
เป็ นกลุม่ คนที่ผ้ ใู ช้ สว่ นใหญ่หลีกเลีย่ งที่จะใช้ พื ้นที่ร่วมด้ วย ได้ แก่ คนจรจัด คนติดยา และพวกชอบ
ทาลายข้ าวของ กลุม่ คนเหล่านี ้มักเป็ นปั ญหาของพื ้นที่สาธารณะในบริ เวณที่มีผ้ อู ยู่อาศัยหนาแน่น
มีพฤติกรรมกร้ าวร้ าวชอบทาลายของสาธารณะ (นิธิวดี ทองป้อง, 2546: 9-11)
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2.1.3. หลักการและทฤษฎีทางพฤติกรรมของกลุ่มคนในที่สาธารณะ
2.1.3.1. ทฤษฎีพนื ้ ฐานทางพฤติกรรม
สวนสาธารณะเป็ นสถานที่ที่ คนหลายกลุ่มมาใช้ ร่ วมกัน ลักษณะของผู้ใช้ สวนเป็ น
ปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญต่อพฤติกรรมการใช้ สวนสาธารณะ (วิมลสิทธิ์ หรยางกรู , 2526: 194) กล่าวถึง
พฤติกรรมในสภาพแวดล้ อม มีประเด็นที่สาคัญต่อพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ประการ คือ
1.การมีอาณาเขตครอบครอง (Territoriality)
พื น้ ที่ ที่ ถู ก ครอบครองโดยบุ ค คลหรื อกลุ่ ม คน ที่ ใ ช้ บริ เวณใดบริ เวณหนึ่ ง ใน
สวนสาธารณะเป็ นประจ า จนทาให้ ผ้ ูอื่นที่มาใช้ ร้ ู สึกเหมื อนพื ้นที่นนเป็
ั ้ นของคนกลุ่มนัน้ ในการ
ออกแบบสวนสาธารณะ ผู้ออกแบบควรที่จะคาดการณ์ถึงการครอบครองพื ้นที่แบบชั่วคราวเฉพาะ
เวลาที่คนกลุม่ นัน้ จับจองพื ้นที่เพื่อการทากิจกรรมบางอย่าง ซึง่ ควรบอกขอบเขตที่ชัดเจนที่ผ้ ใู ช้ จะ
รับรู้ได้ ถึงขอบเขตของแต่ละกลุม่ เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาในการใช้ งานพื ้นที่สวนสาธารณะของแต่ละ
กลุม่ โดยการใช้ ทางเดิน กลุม่ ของต้ นไม้ การเปลี่ยนระดับพื ้น การเปลี่ยนวัสดุลวดลายระดับพื ้นที่
เพื่อให้ ได้ รับความสบายใจในการใช้ พื ้นที่ร่วมกัน
2.พฤติกรรมที่เว้ นว่ างส่ วนบุคคล (Personal Space Behavior)
พืน้ ที่เ ฉพาะตัว (Personal Space) เป็ นเสมื อ นอาณาเขตของแต่ละบุค คลโดยไม่
สามารถมองเห็นด้ วยตา รับรู้ ได้ จากความรู้ สกึ เมื่อมีบุคคลอื่นเข้ ามารุ กล ้า เช่น ในกรณีของคนนัง่
อยูท่ ี่ม้ายาวเมื่อมีคนอื่นเข้ ามานัง่ ม้ านัง่ เดียวกัน โดยมีระยะห่างพอเหมาะ ผู้นงั่ เดิมจะยังไม่ร้ ู สกึ แต่
ถ้ าเข้ าใกล้ จนเกิ นไปจะเกิดปฎิกิริยาตอบสนองต่างๆ เกิดขึ ้น นัน่ คือเกิดความรู้ สึกว่าถูกรุ กล ้าเข้ า
ใกล้ พื ้นที่เฉพาะตัวซึง่ มีขนาดไม่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั
ความคุ้นเคย ไม่ค้ นุ เคย ถ้ ามีความคุ้นเคยกันพื ้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดเล็ก ต่างคนจะ
รู้สกึ สบาย แต่ถ้าไม่ค้ นุ เคยกันพื ้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดใหญ่กว่า
- บุคคลิกภาพ ถ้ าบุคคลิกภาพของอีกฝ่ ายดูไม่นา่ ไว้ ใจหรื อดูมีอานาจมากกว่า จะทาให้
เกิดปฎิกิริยาตอบสนอง โดยที่ขอบเขตพื ้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดใหญ่ขึ ้น
- สถานการณ์ ถ้ าอยู่ในสถานการณ์ ที่ทงั ้ 2 ฝ่ ายมีจุดสนใจร่ วมกัน หรื อต่างสนใจในสิ่ง
อื่น จะทาให้ ขอบเขตพื ้นที่เฉพาะตัวลดลงชัว่ คราว
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3. ภาวะความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
ในสวนสาธารณะเป็ นที่รวมของคนหลายกลุม่ โดยที่ผ้ ใู ช้ ใ นแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนก็
ต้ องการความเป็ นส่วนตัวแตกต่างกันไป ระดับความเป็ นส่วนตัวสามารถจาแนกออกเป็ น 4 ระดับ
ดังนี ้
- ภาวะนิรนาม ความรู้ สกึ เป็ นส่วนตัวในกลุม่ คนมากๆ โดยไม่ร้ ู สกึ ว่ามีใครสังเกตเห็น
หรื อสนใจในตัวเขา ทาให้ มีความอิสระและรู้สกึ ถึงความเป็ นตัวเองเต็มที่
- ภาวะสารวม ความรู้ สกึ เป็ นส่วนตัวในกลุม่ คนมากๆ แต่ไม่ให้ ความสาคัญหรื อสนใจ
กับคนรอบข้ าง เช่น การนัง่ หันหลังให้ กลุม่ คน อ่านหนังสือ เป็ นต้ น
- ภาวะอยู่ในกลุม่ ความรู้ สึกเป็ นส่วนตัวในกลุม่ คนที่ใกล้ ชิด โดยรู้ สึกว่าคนกลุม่ อื่ น
ไม่ได้ สงั เกตหรื อสนใจ เหมือนกับว่ากลุม่ ของเขาอยูต่ ามลาพัง
- ภาวะสันโดษ การอยูล่ าพังอย่างแท้ จริ ง เช่น การตกปลา การนัง่ สมาธิ เป็ นต้ น
ความเป็ นส่วนตัวจะเกิดขึ ้นเมื่อไม่มีปฎิสมั พันธ์ กบั คนอื่นๆ หรื อ ไม่แสดงว่าตัวอยูต่ รงนัน้
ไม่มีการทักทาย ซึง่ การใช้ พื ้นที่สาธารณะต้ องการใช้ เพื่อให้ เกิดความสบาย รู้สกึ ผ่อนคลายและรู้ สกึ
เป็ นตัวของตัวเอง
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2.1.3.2. ข้ อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมในสวนสาธารณะ
1.สภาพแวดล้ อมด้ านบรรยากาศ
(Rutledge and Molnar, 1985: 102) ได้ ให้ ข้อสังเกตว่า ผู้ใช้ สวนมีความต้ องการใน
เรื่ องบรรยากาศภายในสวนซึ่งจะต้ องเหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้น เช่น เล่นกีฬา ต้ องการความ
โปร่ งโล่ง ลมไม่แรงเกิ นไป แดดจ้ า ไม่มีฝนควั
ุ่ น กลิ่นเหม็น และภาพที่ไม่น่าดู เช่น กองขยะ สิ่ง
สกปรก ซึ่งสอดคล้ องกับ ( Marcus and Francis, 1990)ได้ ให้ เหตุผลในการใช้ สวนสาธารณะ คือ
ความต้ องการสัมผัสธรรมชาติ โดยให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับความต้ อ งการนี ้ คือ มี การจัดพื ้นที่
สาหรับปลูกต้ นไม้ และให้ เกิดความหลากหลายในการเดินผ่านจุดต่างๆ มีการจัดพื ้นที่สาหรับการ
ขยายตัวทางกิ จกรรมและพื น้ ที่ ปิกนิก คานึง ถึ งต าแหน่งที่ตัง้ ของสิ่ง ต่างๆในสวนกับสภาพภูมิ
ประเทศและตาแหน่งของเก้ าอี ้ควรมีการจัดวางให้ คนได้ เปิ ดมุมมองสูธ่ รรมชาติ
2.สภาพแวดล้ อมทางสังคม
(Rutledge, 1981: 102) กล่าวถึงการใช้ สวนสาธารณะในหนังสือ A Visual Approach
to Park Design โดยแบ่งพฤติกรรมในสวนดังนี ้
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- To see and to be seen คนมาใช้ สวนเพื่อดูคนอื่นทากิจกรรมและต้ องการให้ ผ้ อู ื่นได้
ดูพฤติกรรมของคนที่ทากิจกรรม
- Show time may be any time คนมาใช้ สวนเพื่อแสดงออก สวนเปรี ยบเสมือนเวทีให้
แสดงความสามารถ เช่น เล่นดนตรี
นอกจากนี ้( Marcus and Francis, 1990) ได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ ว่า ผู้ใช้ สวนยังมีเหตุผล
นอกเหนื อ จากความต้ อ งการสัม ผัส ธรรมชาติ ยังต้ อ งการความมี ป ฎิ ส ัมพัน ธ์ โดยแบ่งเป็ น 2
ลักษณะ คือ
- ความต้ องการมีสว่ นร่วมโดยตรง (Overt Socializing) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
- การเข้ ามาใช้ สวนกับบุคคลต่างๆ เข้ ามาทากิจกรรมต่างๆกับเพื่อ น
ครอบครัว หรื อกับคนที่ค้ นุ เคยกันอยูแ่ ล้ ว
- การเข้ ามาเพื่อพบปะสังสรรค์ สื่อสารกับบุคคลอื่น เช่น ผู้ที่มาเล่น
กีฬาในสวนอาจคาดหวังว่าจะพบกลุม่ ผู้เล่นใหม่ๆในสวน เป็ นต้ น
- ความต้ องการมีสว่ นร่วมทางอ้ อม (Covert Socializing)
เป็ นการใช้ พื ้นที่ในลักษณะเข้ ามาเพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลง ความเป็ นไปต่างๆ โดย
ไม่ต้องการการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ซึ่งพบได้ ในช่วงวัยเกษี ยณเป็ นส่วนใหญ่ และสิ่งที่สาคัญ
ของพฤติกรรมนี ้คือ การจัดวางที่นงั่ ในสวน
3.สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้ สวนสาธารณะ
เมื่อผู้ใช้ เกิดความรู้สกึ ปลอดภัยในการใช้ พื ้นที่ทาให้ เกิดความสบายใจในการใช้ มากขึ ้น
แบ่งเป็ นความปลอดภัยด้ านล่างกาย และความปลอดภัยจากอาชญากรรม การจัดสถานที่ให้ เกิด
ความปลอดภัยทางด้ านร่ างกาย ได้ แก่ มีการดูแลรักษา การใช้ วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพการใช้
สอย เป็ นต้ น ส่วนความปลอดภัยจากอาชญากรรมคือการออกแบบให้ ไม่มีจุดลับสายตา หากเป็ น
พื ้นที่ที่ลกึ เข้ าไปควรจัดให้ มีกิจกรรมเพื่อให้ คนเข้ าไปในบริ เวณนัน้ มีการออกแบบความสว่างไม่ให้
แสงจ้ าเกินไปและน้ อยเกินไป การออกแบบให้ พื ้นที่ต่างๆในสวนสาธารณะสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
และมีลกั ษณะเปิ ดโล่ง (นิลบุ ล คล่องเวสสะ, 2544)
4.สภาพแวดล้ อมที่ให้ ความรู้สึกด้ านความสวยงาม
ความสวยงามของสวนสาธารณะเป็ นสิ่ง ที่มีความสาคัญมาก เพราะทาให้ ผ้ ูให้ เกิ ด
ความรู้ สึ ก สบายใจ และก่ อ ให้ เ กิ ด ความระมั ด ระวั ง ในการใช้ สถานที่ ความสวยงามของ
สวนสาธารณะจะต้ องประกอบด้ วย การจัดองค์ ประกอบจะต้ อ งมี ความเป็ นอันนึงอันเดียวกัน
สภาพโดยรวมของสวนมีความสะอาด เรี ยบร้ อบ มีการดูแลรักษาที่ดี (Rutledge, 1981)
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2.1.4. ปั จจัยที่มีผลต่ อการใช้ พนื ้ ที่สวนสาธารณะ
การวางแผนและจัดการพื ้นที่เพื่อนันทนาการควรมีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้
ที่จะเกิ ดขึ ้นจริ งโดยมาจากการวิเคราะห์ ลกั ษณะกลุ่มผู้ใช้ จึงต้ องให้ ความสาคัญในเรื่ อ งต่างๆที่
เกี่ยวข้ องคือ การใช้ สอย สุนทรี ยภาพ รวมถึงการลงทุนด้ วย ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ สวน ควรเป็ น
ปั จจัยที่สามารถตอบสนองในเรื่ องต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม ซึ่ง (Rutledge, 1986:15-33) ได้ ศึกษา
ไว้ ดงั นี ้
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2.1.4.1. การเดินทางและการเข้ าถึงสวนสาธารณะ
พื ้นที่การให้ บริ การของสวนสาธารณะแต่ละแห่งมีขอบเขตที่ต่างกัน ดังนันขอบเขตของ
้
พื น้ ที่ ก ารให้ บริ ก ารของสวนมาจากระยะการเดิ น และความสะดวกในการเดิ น ทางมาใช้
สวนสาธารณะ มาตราฐานของสหรั ฐอเมริ กาพบว่า สวนสาธารณะที่มีข อบเขตการให้ บ ริ การ
ประมาณ 400-800 เมตร จะอยูใ่ นระยะเวลาในการเดิน 5-10 นาทีและผู้ใช้ ยินดีที่จะเดินทางมาใช้
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที
การเข้ าถึงสวนสาธารณะได้ ยากส่งผลถึงการไม่เข้ ามาใช้ สวนสาธารณะของผู้มาใช้ เป็ น
อย่างมาก ถึงแม้ ว่าสวนสาธารณะแห่งนันจะอยู
้
่ ใกล้ เช่น การที่ต้องข้ ามถนนที่มีรถวิ่งพลุกพล่าน
เกิดเป็ นอปุสรรคในการเข้ าถึงสวน รวมทังวั
้ ยของผู้ใช้ ก็มีผลต่อระยะการเดิน รวมทังความสะดวก
้
และบรรยากาศของเส้ นทางก็ มีส่วนช่วยให้ ผ้ ูใช้ เดินทางมาใช้ สวน ลักษณะของเส้ นทางควรให้
ความรู้สกึ ปลอดภัยของผู้ใช้ และระบบโครงข่า ยของเส้ นทางควรมีความต่อเนื่องซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมนันทนาการกับสภาพการใช้ พื ้นที่สาธารณะในชุมชนอยู่อาศัยของการ
เคหะแห่งชาติ ” (วิมลสิทธิ์ หรยางกรู และ นิ ลุบล คล่อ งเวสสะ, 2542: 38) พบว่า การเข้ าถึ ง
สวนสาธารณะเป็ นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของสวนสาธารณะซึ่งมี ผลต่อการใช้ พื ้นที่สวน หาก
สวนสาธารณะนันเข้
้ าถึงได้ ยาก มีลกั ษระอยู่ลกึ เข้ าไปในพื ้นที่ ไม่ติดกับทางสัญจร จะมีผ้ ใู ช้ พื ้นที่
น้ อย ทังนี
้ ้การเข้ าถึงสวนสาธารณะยังมีสว่ นสัมพันธ์ กบั ความรู้สกึ ปลอดภัยในการใช้ พื ้นที่อีกด้ วย
2.1.4.2. กิจกรรมที่เกิดขึน้ ภายในสวนสาธารณะ
เป้าหมายหลักของสวนสาธารณะคือ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจและรับอากาศบริ สทุ ธิ์
ของผู้ใช้ ความต้ องการพักผ่อนของคนมี ความแตกต่างกันออกไปแล้ วแต่ความชอบเฉพาะตัว
รู ป แบบของสวนสาธารณะจึ ง ควรมี ล ัก ษณะที่ ม าจากความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ และมี ค วาม
หลากหลายของกิ จ กรรมในปั จจุบันมี ค วามเปลี่ยนแปลงไปเนื่อ งจากวิถีชีวิ ตของคนเปลี่ยนไป
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กิจกรรมทีมีในสวนจึงมีสว่ นช่วยให้ บรรยากาศของสวนมีชีวิตชีวาสาหรับผู้ใช้ และมีสว่ นช่วยในการ
ดึงดูดผู้ใช้ ในสวนสาธารณะ
2.1.4.3. ความทรุดโทรมของพืน้ ที่
สวนสาธารณะหลายแห่งมีความทรุ ดโทรมเนื่องจากขาดการดูแลในระยะยาว เครื่ อ ง
เล่นภายในสนามเด็กเล่น ที่ขาดการดูแลทาให้ เกิดอันตรายต่อเด็กที่มาใช้ ได้ ความทรุ ดโทรมส่งผล
ต่อจานวนของผู้ใช้ ทาให้ ลดน้ อยลง เมื่อไม่มีผ้ ใู ช้ สวนจึงมักเป็ นที่อาศัยของคนจรจัดและกลายเป็ น
แหล่งมั่วสุม ของอาชญากรรม ปั ญหาไม่ได้ มีเพียงความไม่สวยงามของสถานที่แต่มีผลต่อ ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ ด้วย
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2.1.4.4. ความปลอดภัย
สวนสาธารณะที่ ค นสามารถเข้ า ออกได้ อ ย่า งอิ ส ระจะท าให้ ผ้ ู ใ ช้ เ กิ ด ความรู้ สึก ไม่
ปลอดภัยเนื่องจากในอดีตสวนสาธารณะเป็ นสถานที่ที่เกิดอันตรายขึ ้นเสมอ ดังนันการออกแบบ
้
สวนในปั จจุบนั จึงมีความคานึงถึงความปลอดภัยเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ เกิดภาพพจน์ที่ดีตอ่ สวนโดยการลดจุด
ที่ลบั ตาภายในสวนสาธารณะ, การเดินตรวจตราดูแลบริ เวณสวนของเจ้ าหน้ าที่ , ควบคุมให้ มี
ทางเข้ า-ออกที่จากัด, การให้ แสงสว่างที่เพียงพอกับผู้ใช้ ภายในสวน
2.1.4.5. ความน่ าสนใจ ความดึงดูดใจ
การสร้ างความน่าสนใจและความดึงดูดใจของสวนสาธารณะ ไม่ได้ เกิดจากการเน้ นที่
ส่วนประกอบและรูปแบบของสวนเท่านัน้ แต่อยูท่ ี่กิจกรรมที่นา่ สนใจรวมทังการประชาสั
้
มพันธ์ และ
การจูงใจด้ วย การสร้ างพื ้นฐานและลักษณะนิสยั ใหม่ๆให้ เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ เช่น สนับสนุนให้ เยาวชน
เล่นกีฬาในเวลาว่าง ส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมออกกาลังกายสาหรับวัยทางานเพิ่มขึ ้นภายในสวน ได้ แก่
การเต้ นแอโรบิค ออกกาลังกายในสวนสุขภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยคนเข้ ามาใช้ สวนในเวลาว่างมากห
ขึ ้นช้ วยให้ คา่ นิยมของคนที่มีตอ่ สวนสาธารณะเปลีย่ นไป รูปแบบของสวนก็มีผลต่อจานวนของผู้ใช้
ด้ วย สวนที่มีความสวยงามน่าใช้ ทาให้ คนเกิ ดความรู้ สกึ อยากกลับมาใช้ อีก มักมาจากลักษณะ
พื ้นที่สวนที่มีความสว่าง ความสดชื่น ความเคลือ่ นไหว และอื่นๆ รวมกันอย่างได้ สดั ส่วน
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2.1.4.6. ขนาดและรูปร่ างของสวนสาธารณะ
สวนที่มีสดั ส่วนแคบยาวหรื อโล่งกว้ างเกินไปจะมีผลต่อการใช้ พื ้นที่ของสวนสาธารณะ
โดยสัดส่วนที่แคบอาจสร้ างความรู้สกึ อึดอัดต่อการใช้ ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ไม่สามารถหาตาแหน่งที่
ปลอดภัยได้ ขณะที่พื ้นที่โล่งกว้ างมากก็จะมีลกั ษณะไม่เหมาะสมกับกิจกรรมทัว่ ไป ซึ่งสัดส่วนและ
ตาแหน่งของการเข้ าถึงความสัมพันธ์ กับความสบายของผู้ใช้ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความรู้ สกึ ปลอดภัย
ของผู้ใช้ ด้วย (Marcus and Francis, 1990)
2.1.4.7. บรรยากาศของกิจกรรมและการจัดวางตาแหน่ ง (Setting)
สภาพที่เกิดของกิจกรรม และองค์ประกอบธรรมชาติ เป็ นสิง่ สาคัญที่มีผลต่อความ
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ต้ องการของผู้ใช้ สวนและลั
สกษณะกิจกรรม ซึง่ ในพื ้นที่สวนสาธารณะควรมี
and Francis, 1990)

1. มีสภาพงดงามที่ตอบสนองต่อความรู้สกึ ในการสัมผัสธรรมชาติได้ ดี
2. มีการเตรี ยมการพื ้นที่ไว้ เผื่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อการใช้ พื ้นที่ โดยมีการเตรี ยมการพื ้นที่ให้ มีความเหมาะสมกับสภาพของพื ้นที่ภายในสวน
ด้ วย เช่น มีการเตรี ยมพื ้นที่ไว้ รับกับเรื่ องของแสงแดด ทิศทางลม การให้ ร่มเงา โดยเฉพาะใน
บริ เวณพื ้นที่ที่ต้องการความสงบในสวน หรื อพื ้นที่ของกิจกรรมบางชนิด
3. ควรจัดตาแหน่งที่นงั่ หรื อบริ เวณที่ใช้ ทากิจกรรม ให้ หนั เข้ เหาส่วนที่เป็ นพืชพรรณ
ธรรมชาติ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ เป็ นส่วนตัวและได้ สมั ผัสกับธรรมชาติ
4. ควรให้ ความสาคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยทีส่ ง่ เสริ มต่อบรรยากาศธรรมชาติรอบๆ
บริ เวณพื ้นที่กิจกรรมนันๆ
้ เช่น ลักษณะพื ้นผิว การเกิดกลิน่ ต่างๆ เป็ นต้ น การเตียมพื ้นที่ในสวนให้
มีลกั ษณะที่เหมาะสม เช่น ทางเดินสวนที่มีความกว้ างเพียงพอและสอดคล้ องกับกิจกรรมที่จะมี
โอกาสเกิดขึ ้น มีการจัดลักษณะของพื ้นที่ให้ สนับสนุนต่อการเกิดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้ านสังคม เช่น ลักษณะการจัดวางที่นงั่ รวมถึงให้ พื ้นที่สามารถเห็นและสังเกตการณ์ผ้ คู นทัว่ ไปใน
พื ้นที่นนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี และมีการยอมให้ พื ้นที่บางส่วนสามารถถูกใช้ จากกลุม่ ผู้ใช้ สวนประจาใน
บางโอกาสได้
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2.1.5. ลักษณะและหน้ าที่ของสวนสาธารณะที่ดี
จากลัก ษณะการวางแผนจัด การพื น้ ที่ เ พื่ อ นัน ทนาการในชุ ม ชนหนึ่ง ๆนัน้ ควรต้ อ ง
สอดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้ จริ งที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ จะได้ จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของกลุม่ ผู้ใช้ โดย
ต้ องให้ ความสาคัญในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องอย่างในเรื่ อ งของ การใช้ สอย สุนทรี ยภาพ และการ
ลงทุนด้ วย ซึ่งทัง้ นีห้ ากต้ องพิจราณาพื ้นที่สาธารณะดังกล่าวอย่างกรณี ของสวนสาธารณะ จะ
พบว่าลักษณะและหน้ าที่ที่ดีของสวนควรจะต้ องสามารถตอบสนองในเรื่ องต่างๆได้ อย่างเหมาะสม
ดังนี ้ (Rutledge, 1986:15-33)
1. ความสัมพันธ์ ของแต่ละพื ้นที่ควรจะมีความสัมพันธ์ กนั อย่างเหมาะสมซึ่งกันและกัน
เช่น พืน้ ที่พกั ผ่อนกับพืน้ ที่ออกกาลังกาย ซึ่งตรงกับข้ อพิจารณาด้ านการใช้ พื ้นที่เพื่อกิ จกรรมใน
สวนสาธารณะ พบว่าการวางแผนแบ่งส่วนการใช้ ที่ดิน (Zoning) และการสัญจร (Circulation)
โดยการแบ่งส่วนการใช้ ที่ดินที่ดีจะทาให้ มีการกระจายกิ จกรรมได้ เหมาะสม ป้องกันการขัดแย้ ง
ระหว่างกิจกรรม สามารถใช้ ศกั ยภาพของที่ดินได้ เต็มที่และช่วยให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าสูแ่ ต่ละส่วนของโครงการ
ได้ ดี ขณะที่การวางระบบสัญจรที่ดีช่วยให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าสูก่ ิ จกรรมได้ โดยสะดวก และไม่ร้ ู สกึ สับสนหลง
ทิศทางในขณะอยูใ่ นพื ้นที่ (นิลบุ ล คล่องเวสสะ, 2543: 87)
2. ต้ องมีปริ มาณหรื อความพอเพียงของส่วนใช้ สอย หรื ออุปกรณ์ ที่พอเพียง เช่นควรมี
การจัดเตรี ยมพื ้นที่สนามกีฬา มีการจัดเตรี ยมเครื่ องเล่น รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในสวนให้ เกิด
ความพอเพียง โดยการพิจารณา ขนาด สัดส่วน และพอเพียงนัน้ ต้ องให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับ
ปริ ม าณคน และลัก ษณะของกิ จ กรรม (นิ ลุบ ล คล่ อ งเวสสะ, 2543: 87) การใช้ งานใน
สวนสาธารณะมีองค์ประกอบสาคัญคือ คน จานวน ความต้ องการของแต่ละกิจกรรม และลักษณะ
ขนาดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในกิจกรรม ซึง่ จะพบว่ากับกิจกรรมบางอย่างมีขนาดมาตราฐานเป็ นเกณฑ์
ให้ ปฏิบตั ิ เช่น ขนาดที่จอดรถ ขณะที่กิจกรรมบางอย่างมีมาตราฐานที่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ เช่นขนาด
เครื่ องเล่นเด็ก และกิ จกรรมบางอย่างไม่มีขนาดตายตัวแต่จะมี ขนาดแนะนาที่เป็ นผลจากการ
สังเกตและบันทึกไว้ เป็ นสถิติ ซึง่ เมื่อมีการนาไปใช้ ต้องมีการปรับให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ นนๆ
ั้
เช่น ระยะทางที่ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ว่าไกล ในการออกแบบพื ้นที่ควรมีการใส่ใจและรอบคอบต่อการนาข้ อมูล
ไปใช้ เพื่อให้ ได้ ผลที่มีความสมบูรณ์ ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาภายหลัง ทังนี
้ ้มีสิ่งหนึ่งที่มักคาดไม่ถึงใน
โครงการสาธารณะคือขนาดกลุม่ ของผู้ใช้ ซึง่ จะทาให้ บรรยากาศของพื ้นที่ผิดไปจากที่คาดการณ์ ไว้
ดังนันต้
้ องไม่ลมื พิจารณาว่ากลุม่ คนถือเป็ นองค์ประกอบของงานภูมิสถาปั ตยกรรมด้ วย
3. การออกแบบต้ องสามารถรองรั บคนได้ ทุกกลุ่ม ทังนี
้ ้หมายถึงทุกเพศ ทุกวัย หรื อ
สถานภาพทังส่
้ วนบุคคลและสังคม
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4. คานึงถึงลักษณะความเป็ นส่วนตัวของผู้ที่เข้ ามาพักผ่อนแบบผ่อนคลาย เพราะโดย
หลักการทัว่ ไป ธรรมชาติของคนมักต้ องการพื ้นที่สว่ นบุคคลเพื่อใช้ สาหรับพักผ่อน
5. ควรมีความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่ที่จะใช้ กับสภาพพื ้นที่เดิม หรื อสภาพพื ้นที่ที่จะใช้
ประโยชน์อื่นๆ ซึง่ หมายถึงการผสาน หรื อสอดคล้ อง และคานึงถึงสภาพพื ้นที่เดิม
6. คานึงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสวนสาธารณะกับสภาพแวดล้ อมโดยรอบ ควรที่จะให้
สวนสาธารณะเกิ ดความตัดขาดจากสภาพแวดล้ อ ม หรื อ สภาพอาคารที่มีลกั ษณะวุ่นวาย และ
สร้ างความต่อเนื่องกับอาคารหรื อสถานที่ที่มีคณ
ุ ค่า เพื่อให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดี
7. การออกแบบต้ องก่อ ให้ ผ้ ูใช้ เกิ ดความประทับใจ และความทรงจาที่ดีต่อ สถานที่
ภายในสวน คือให้ ผ้ ใู ช้ เกิดความรู้สกึ ที่ดี หรื อจดจาลักษณะหรื อบรรยากาศที่เด่นชัดภายในสวนได้
8. คานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การใช้ สวน เช่น ลักษณะส่วนบุคคล
สังคมของผู้ใช้ ความสวยงาม บรรยากาศในสวน ทัศนคติที่มีต่อสวนในด้ านความสะอาด ความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ความหนาแน่นของผู้ใช้ สวนสาธารณะ ความรู้ สกึ ปลอดภัยภายในสวนซึ่ง
คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและปลอดภัยจากบุคคลผู้ใช้ พื ้นที่
ร่ วม คานึงถึงสภาพอากาศและมลภาวะในพื ้นที่ของสวนสาธารณะควรให้ อยู่ในสภาวะน่าสบาย
ได้ แก่เรื่ องของแดด ลม และความร้ อน สวนสาธารณะควรจัดพื ้นที่ประกอบด้ วยพื ้นที่มืด (Shade)
และพื ้นที่สว่าง(Light) ให้ เหมาะสม สวนสาธารณะที่รกครึ ม้ มากเกินไปก่อ ให้ เกิดความอึดดัดต่อ
ผู้ใช้ ในช่วงเวลาเย็นถึงค่าซึ่งขณะช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้ จะพอใจพื ้นที่โล่งมากกว่า ทังนี
้ ้ต้ องมีการ
พิจารณาให้ รอบคอบเพื่อให้ เกิดลักษณะที่เหมาะสม (นิลบุ ล คล่องเวสสะ, 2543: 89)
9. พิจารณาการวางผังออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยกับพฤติกรรม โดยต้ องมีการจัดพื ้นที่ให้ เกิด
ความเหมาะสมของแต่ละพื ้นที่ใช้ งาน (Used Areas) โดยเน้ นความสอดคล้ องระหว่างพฤติกรรม
ของผู้ใช้ กับการจัดรู ปแบบของกิ จกรรมภายในสวน ซึ่งคือการจัดการกับสภาพที่เกิดของกิจกรรม
(นิลบุ ล คล่องเวสสะ, 2543: 88) ทังนี
้ ้งานภูมิสถาปั ตยกรรมเป็ นงานสาธารณะ จาเป็ นต้ องมีการ
วางแผนจัดสภาพที่เหมาะให้ กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้น ต้ องคาดการณ์ ว่ากิจกรรมใดต้ องการสภาพ
พื ้นที่อย่างไร เช่น สภาพที่นงั่ พักผ่อนควรมีร่มเงา ไม่อยู่ในสถานที่ที่เป็ นเป้าสายตา โดยหากเป็ น
สวนสาธารณะที่มีการใช้ แบบหนาแน่นปานกลางค่อนข้ างสูงจาเป็ นต้ อ งมีการสร้ างส่วนพื ้นที่ย่อยๆ
การสร้ างห้ องน ้าในงานภูมิสถาปั ตยกรรมสาธารณะมักใช้ การสร้ างปริ ภมู ิสว่ นต่างๆ ด้ วยระนาบพื ้น
เช่น การเปลีย่ นระดับ การเปลีย่ นวัสดุพื ้น ด้ วยระนาบผนัง เช่น เนิน กระบะต้ นไม้ อุปกรณ์ เช่น
ที่นงั่ ชุดโต๊ ะสนาม เป็ นต้ น ซึ่งการสังเกตและสนใจในลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ จะเป็ นสิ่งช่วยให้
เกิดความเหมาะสม
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10. การกระจายตัวของพื ้นที่ใช้ สอย การออกแบบสวนควรจะวางผังให้ พื ้นที่ใช้ สอย
ประเภทสนามกี ฬา หรื อพืน้ ที่ออกกาลังกายแยกออกมาเป็ นสัดส่วน จากพื ้นที่เพื่อ การพักผ่อ น
เพื่อให้ เหมาะสมต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ พื ้นที่
2.1.6. พฤติกรรมมนุษย์ กับการออกแบบพืน้ ที่นันทนาการ
โดยหลักการแล้ วนัก ออกแบบควรจะให้ ค วามสนใจพฤติกรรมมนุษย์ ที่จะใช้ ในการ
ออกแบบ 2 ด้ านใหญ่ๆ คือ (นิลบุ ล คล่องเวสสะ, 2549)
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ด้ านขนาดของพื ้นที่ที่ต้องการใช้ ด้ านวัสดุที่เหมาะสมที่จะรองรับกิจกรรมนัน้ ด้ านอุปกรณ์ ที่จาเป็ น

1.พฤติกรรมเชิงการใช้ สอย (Usage)
พฤติกรรมเชิงร่ างกายในการทากิจกรรมต่างๆ เช่นการเดิน การนัง่ การเล่นกีฬา หรื อ

และตาแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม และด้ านความสัมพันธ์ กบั กิจกรรมอื่นๆเป็ น
ต้ น คือเป็ นการจัดการพื ้นที่เพื่อสนับสนุนให้ เกิดความสะดวกในการใช้ สอยให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้
ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่ องมือ ช่วย เช่น คู่มือและมาตราฐานต่างๆ ซึ่งเป็ นงานค้ นคว้ า
เกี่ ยงกับ ร่ า งกายมนุษย์ แ ละการเคลื่อ นไหว คู่มือ ในด้ า นกฎเกณฑ์ ก ติ กาและแนวปฏิ บัติ ต่า งๆ
การศึกษาและสังเกตเพื่อทาแผนภูมิความสัมพันธ์ กิจกรรม เป็ นต้ น
2.พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior)
ได้ แก่ การตอบสนองของมนุษย์ตอ่ สิ่งเร้ าที่เกิดขึ ้นขณะนัน้ อาจเป็ นบรรยากาศรอบตัว
ผู้คนรวบตัว เหตุการณ์รอบตัว สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ จาแนกออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ขัน้ ตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience)
การรั บรู้ ผ่านประสาทสัมผัสของร่ า งกายและผ่านการรับรู้ ไปยังสมองเพื่อ ตีความและ
ประเมิ นค่า กระบวนการนี ้เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ ้นโดยอัตโนมัติเรี ยกว่า สัญชาน เช่น การรับรู้
ความรู้ สึก รู้ สึกปลอดภัย รู้ สึกสนุกสนาน เป็ นต้ น การประเมิ นค่า เช่น ความชื่ นชม ความชอบ
ความสวย ความน่าเกลียด เป็ นต้ น ฯลฯ เป็ นสัญชาตญาณที่จะมีความรู้ สกึ และมีความคิดต่อสิ่งที่
เห็นเสมอ ไม่วา่ จะแสดงออกมาให้ เห็นหรื อไม่ก็ตาม
ขัน้ ตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior)
การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิง่ กระตุ้นที่อยูร่ อบข้ างขณะนัน้ เมื่อมนุษย์รับรู้และ
มีสญ
ั ชานต่อสิง่ ที่เขาเห็นและสัมผัสแล้ วมักจะมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อสิง่ นันๆ
้ ซึง่
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บุคคลอื่นอาจสังเกตได้ ชดั เจนหรื อสังเกตไม่ชดั การแสดงออกนี ้อาจเป็ นได้ ตงแต่
ั ้ กริ ยาเล็กๆน้ อยๆ
ไปจนถึงกริ ยาที่แสดงออกในทางการสือ่ สารโดยตรง เช่น การพูด การผลัก การจับมือ หรือกริ ยา
ตอบสนองที่เป็ นผลอื่นๆเช่น การตัดสินใจเลือก การทาลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตัว
ซึง่ การออกแบบพื ้นที่สาธารณะจะมุ่งเน้ นสนในพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในด้ าน
การตัดสินใจในการทากิจกรรมนัน้ การตัดสินใจเพื่อเลือกสถานที่ทากิ จกรรมนัน้ การสร้ างความ
ร่วมมือในชุมชนเพื่อลดการทาลายอุปกรณ์และบริ เวณ
สาหรับโครงการสวนสาธารณะและพื ้นที่นนั ทนาการสาธารณะ หลักการทางจิตวิทยา
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1. โครงการทีส
่ผ้ ใู ช้ จาเป็ นต้ องใช้ ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น

และพฤติกรรมมีสว่ นสาคัญ ทังนี
้ ้โครงการสาธารณะต่างๆ ได้ จาแนกเป็ น 2 ประเภทคือ
โรงพยาบาล ท่าอากาศยาน โรงเรี ยน

2. โครงการที่ผ้ ใู ช้ เลือกใช้ ด้วยความพึงพอใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสนุก แหล่ง
ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้ า เป็ นต้ น ในกรณีโครงการประเภทแรก หากเป็ นการออกแบบโดย
ไม่ได้ คานึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ ผู้ใช้ ก็จะไม่ได้ รับความสะดวก ไม่พอใจ และไม่ประทับใจใน
สถานที่นนๆ
ั ้ แต่ผ้ ใู ช้ เหล่านันก็
้ ยงั คงใช้ สถานที่นนๆอยู
ั ้ ด่ ีด้วยเหตุผลอื่น ส่วนโครงการประเภทที่สอง
หากออกแบบโดยไม่คานึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้ ดีแล้ ว ผู้ใช้ ก็เลือกที่จะไม่มาใช้ พื ้นที่นนๆ
ั ้ เป็ นผล
ให้ เกิดการสูญเปล่า เงียบเหงา ทิ ้งร้ าง ทรุดโทรม เกิดการครอบครองโดยบุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
และอาจกลายเป็ นแหล่งมัว่ สุม่ ในทางมิชอบได้
2.2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พฤติกรรมนั นทนาการกับสภาพการใช้ พืน้ ที่สาธารณะในชุ มชนอยู่อาศัยของ
การเคหะแห่ งชาติ , วิมลสิทธิ์ หรยางกรู และ นิลุบล คล่ องเวสสะ , กรุ งเทพมหานคร:
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ, 2542
เป็ นการวิจยั ที่ศกึ ษาถึงเอกลักษณะการใช้ พื ้นที่สาธารณะภายในชุมชนต่างๆของการ
เคหะ ซึง่ สามารถนามาสรุปแนวทางในกานออกแบบและวางผังดังนี ้
1.การกระจายตัวของสวนมีการกระจายตัวไปทัว่ โครงการ ระหว่างที่พกั อาศัยกับ
สวนสาธารณะต่างๆ ไม่ควรเกิน 300 เมตร
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2.ความหลากหลายของขนาดพื ้นที่ควรออกแบบให้ มีขนาดใหญ่หนึง่ แห่งบริ เวณกลางๆ
พื ้นที่ชุมชน มีขนาดพอเพียงที่สามารถเล่นกีฬาเป็ นกลุม่ ย่อยๆเช่น ฟุตบอล และไม่รบกวนผู้ใช้ อื่นที่
จะทากิจกรรม เดินเล่น นัง่ เล่น พักผ่อน และจัดให้ มีสวนสาธารณะขนาดเล็กที่เหมาะกับการนัง่ เล่น
พักผ่อน ที่ไม่ต้องการพื ้นที่มากนัก กระจายตัวอยูท่ วั่ ไป
3.การเข้ าถึงได้ งา่ ยพบว่าไม่ควรที่จะอยูใ่ นตาแหน่งที่ลกึ เกินไป และไม่ต้องผ่าน
อุปสรรคต่างๆเช่น ถนนหลักที่มีการสัญจรมาก หรื อมีทางเข้ าที่วกวน เป็ นต้ น
4.ความรู้สกึ ปลอดภัย โดยให้ สามารถเข้ าออกพื ้นที่ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย ไม่อยู่
ในที่ลบั ตาคน มีการติดตังไฟฟ้
้ าและแสงสว่างอย่างเพียงพอ
5.ชุมชนแต่ละแห่งมีการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ จึง
ควรออกแบบให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมในพื ้นที่นนๆ
ั ้ เช่น สวนสาธารณะที่มีกิจกรรมนัง่ เล่น พักผ่อน
มาก ก็ควรจัดให้ มีม้านัง่ เพิ่มขึ ้นเป็ นต้ น และควรออกแบบจากการศึกษาความต้ องการที่แท้ จริ งของ
แต่ละชุมชน
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สภาพแวดล้ อมทางภูมิทัศน์ กับพฤติกรรมของผู้ใช้ พืน้ , มานิต หวังธรรมเกือ้ ,
วิทยานิพนธ์ ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2544
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทางภูมิทศั น์และสภาพที่เกิดของ
กิจกรรมโดยมีการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของการทากิจกรรมเพื่อดูปัจจัยทางกายภาพที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ สวนแต่ละกลุม่ วัยมี
ช่วงเวลาและชนิดกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น กิจกรรมนัง่ เล่น ชมวิว กิจกรรมนัง่ คุยกับเพื่อน
กิจกรรมกีฬาแบบออกกาลังน้ อย เป็ นต้ น และกลุม่ ผู้ใช้ วนั ธรรมดาจะเป็ นคนละกลุม่ กับกลุม่ ผู้ใช้ ใน
วันหยุด กรณีศกึ ษาสวนเบญจสิริ และสวนสันติภาพ
ผลการศึกษาในสาวนปั จจัยทางกายภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ พบว่าสภาพที่เกิด
ของกิจกรรมและเงื่อนไขของพื ้นที่ที่สาคัญ ได้ แก่ การเป็ นสนามหญ้ า เนินหญ้ า ลานพื ้นแข็ง พื ้นที่
ริ มน ้า เส้ นทางวิ่ง ใต้ ต้นไม้ เป็ นต้ น และสามารถสรุปได้ วา่ ความสมบรูณ์ของสวน ความร่มรื่ น
ส่วนประกอบสวนองค์ประกอบธรรมชาติรวมทังลั
้ กษณะการมาใช้ กิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ นิยมทา และความ
พอใจต่อการใช้ สวน เป็ นข้ อที่ควรพิจารณาถึงลักษณะร่วมที่ผ้ ใู ช้ สวนส่วนใหญ่ต้องการ
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พฤติกรรมการใช้ สวนสาธารณะที่เป็ นผลจากสภาพแวดล้ อมทางภูมิทัศน์ ของ
สวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น , นิธิวดี ทองป้อง, วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
2546
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางกายภาพที่มีอิทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ -ไม่
ใช้ และการกระจายตัวการใช้ งานในสวนสาธารณะ พบว่ามีปัจจัยที่สาคัญต่อการใช้ ได้ กิ่ความร่ ม
รื่ น ความสวยงาม ความสงบ ความปลอดภัยเป็ นต้ น ซึ่งจะพบว่าในส่วนของปั จจัยเรื่ องอื่นๆ คน
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของสภาพแวดล้ อมทางภูมิทศั น์ซึ่ง ภูมิสถาปนิกไม่สามารถจัดองค์ประกอบ
นัน้ ได้ โดยตรง แต่สามารถจัดสภาพพื ้นที่ให้ สามารถดึงดูดคนเข้ าไปใช้ ให้ เกิ ดสัมพันธ์ ได้ ซึ่งใน
ทางตรงข้ ามพบว่ามีปัจจัยทางกายภาพบางอย่างทาให้ คนไม่อยากใช้ สวน
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยทางกายภาพที่สง่ ผลต่อการใช้ สวนดังนี ้ พื ้นที่ที่มีร่มเงา เป็ น
พื ้นที่ราบ ผู้ร่วมใช้ สวน พื ้นที่ที่สามารถเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ ชดั เจน และเป็ นพื ้นที่กว้ าง
การศึกษาพบว่าปั จจัยทางกายภาพที่สง่ ผลต่อการไม่ใช้ สวนดังนี ้ การเดินทางไม่
สะดวก ไม่มีกิจกรรมที่นา่ สนใจ สวนไม่สวยน่าใช้ ได้ ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับ และความแออัดของสวน
จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้ สวนคาดหวังให้ สภาพแวดล้ อมเกิดขึ ้นในสวนสาธารณะ ดังนี ้
- ความร่มเย็น ร่มรื่ นเป็ นธรรมชาติ อากาศบริ สทุ ธิ์
- สวนมีความสวยงาม เป็ นสัดส่วน สิง่ แวดล้ อมสวยงาม
- มีสถานที่ออกกาลังกาย และทากิจกรรมต่างๆ
- ความสงบ การพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครี ยด
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Rebuilding Central Park a Management and Restoration Plan; Elizabeth
Barlow Roger; Massachusetts; USA: 1987
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้ ซึง่ ผู้วิจยั จะทาการวิเคราะห์ผ้ ใู ช้ ก่อนการออกแบบ
และปรั บ ปรุ ง พืน้ ที่ สวนสาธารณะ ซึ่งการวางแผนในการฟื ้นฟู Central Park นัน้ ได้ มีการรวม
หลักการหลายๆด้ าน ทังทางประวั
้
ติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และทางโบราณคดี มาใช้ ในการ
วิจยั โดยเริ่ มจากการศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้ สวนว่า ใครเป็ นผู้มาใช้ บ้าง มาใช้ เมื่อไหร่ และทาไมจึ งมา
ใช้ เกี่ ยวกับการศึกษานี ้เพื่อเป็ นการนาข้ อ มูลไปใช้ ในการปรั บเปลี่ยนขนาดองค์ ประกอบต่างๆ
ภายในสวนได้ ข้ อมูลเหล่านี ้จะช่วยให้ สามารถนาไปปรับปรุ งอุปกรณืและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในสวนได้ รวมทัง้ ยังเป็ นตัวประเมินให้ เราทราบได้ ด้วยว่า สวนมี ความล้ าสมัย
สาหรับผู้ใช้ ในปั จจุบนั ไปแล้ วหรื อไม่
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จากการส ารวจท าให้ พ บว่า ผู้ ใ ช้ ส วนในปั จ จุ บัน มี จุ ด ประสงค์ เ หมื อ นๆกับ ผู ใ ช้ ใ น
ศตวรรษที่18 ที่ผ่านมา คือ ใช้ สวนเป็ นที่พักผ่อ นหย่อ นใจแบบผ่อนคลาย 80%ของผู้ใช้ สวนนัน้
จากรายงานกล่าวว่า ฌป็ นที่ชัดเจนว่าผู้ใช้ ต่า งมาพักผ่อ นหย่อ นใจและรู้ สึกสนุกสนานกับการ
ปรากฎตัวของผู้ใช้ อื่นๆเช่นกัน
จากการวิจัยในทุกๆปี พบว่าหลักการที่ เฟรเดอริ ค ลอว์ โอล์มสเตด ได้ เคยออกแบบ
Central Park ไว้ นนต้
ั ้ องมีการเปลีย่ นแปลงตามวิถีชีวิตที่เปลีย่ นไปของคนในยุคต่างๆ ดังนันจึ
้ งได้ มี
การเพิ่มเติมพื ้นที่เพื่อสนองความต้ องการของประชาชนดังนี ้ มีการเล่นสเก็ตน ้าแข็งและขี่ม้าในปี
1858 มีการจัดคอนเสิร์ตในปี 1859 การพายเรื อในปี 1861 สนามเทนนิสในปี 1863 แต่จากการที่มี
เครื่ องพักผ่อนหย่อนใจมากขึ ้น ก็อาจทาให้ ภมู ิทศั น์ของสวนเปลีย่ นแปลงไปด้ วย ดังนันจึ
้ งควรมีการ
วางแผนดูแลในอนาคตด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ (นิธิวดี ทองป้อง, 2546: 20)
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2.3. สรุป
พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ในสวนสาธารณะ มีความสัมพันธ์ กับปั จจัยทางกายภาพต่างๆ
รวมถึงเกี่ยวข้ องกับลักษณะทัว่ ไปของการมาใช้ สวน ทังนี
้ ้ในการศึกษาหาลักษณะความสัมพันธ์ ที่
เกี่ยวโยงกัน สามารถนาไปสู้ข้อสังเกตถึงลักษณะที่เหมาะสมของสภาพแวดล้ อมทางภูมิทศั น์ของ
พื ้นที่สวนสาธารณะกับผู้มาใช้ สวนสาธารณะได้ ดังนี ้
- ลักษณะการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ สวนสาธารณะแต่ละกลุม่ วัย
- ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะ
- กิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนสาธารณะ
- ความทรุดโทรมของพื ้นที่
- ความปลอดภัย
- ความน่าสนใจ ความดึงดูดใจ
- ขนาดและรูปร่างของสวนสาธารณะ
- ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ที่มีการใช้ เบาบาง

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินการวิจยั สาหรับศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ สวนสาธารณะที่เป็ นผลจาก
สภาพแวดล้ อมทางภูมิทศั น์ กรณีศกึ ษาสวนรมณีนาถ โดยเป็ นการศึกษาถึงลักษณะ การออกแบบ
สวนต่อลักษณะการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ วา่ มีความสอดคล้ องกันหรื อไม่อย่างไร โดยทาเป็ นลาดับการ
ศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี ้
3.1. คำถำมของกำรศึกษำ
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3.1.1. ลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะตอบสนองต่อพฤติกรรมและสามารถ

รองรับกิจกรรมต่างๆได้ เหมาะสมหรื อไม่
3.1.2. ลักษณะพื ้นที่ที่ออกแบบไว้ สาหรับทากิจกรรม ที่พบว่าไม่มีการใช้ งานมีลกั ษณะ
อย่างไรและปั จจัยหรื อสาเหตุของการไม่ใช้ พื ้นที่เหล่านันคื
้ ออะไร
3.1.3. ลักษณะพื ้นที่ที่ไม่ได้ ออกแบบไว้ สาหรับทากิจกรรม ที่พบว่ามีการใช้ งานในพื ้นที่
นันๆมี
้ ลกั ษณะอย่างไรและสาเหตุของการมาใช้ พื ้นที่เหล่านันคื
้ ออะไร
3.2. วิธีท่ ใี ช้ ในกำรศึกษำ
Post Occupancy Evaluation (POE) (Marcus and Francis, 1998: 345-356) เป็ น
กระบวนการประเมินหลังการใช้ งานเพื่อให้ ได้ ข้อมูลการใช้ งานและปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ งานที่จะ
สามารถนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพื ้นที่โครงการที่เปิ ดใช้ งานไปแล้ ว หรื อนาผลตอบรับการ
ใช้ งานจากโครงการที่ ทาการประเมิ นไว้ มาเป็ นแนวทางการออกแบบโครงการใหม่ ในอนาคต
กุญแจสาคัญของ POE มีดงั นี ้
1. การได้ ข้อมูลจากผู้ใช้ งานพื ้นที่ หมายถึงผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังหมดที
้
่อยู่ภายในพื ้นที่
ได้ แก่ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ผู้ใช้ งาน บุคลากรผูออกแบบและบารุ งรักษา รวมถึงผู้พิการที่เข้ ามาใช้
งานในพื ้นที่ทงหมด
ั้
2. POE มีความแตกต่างจากการสารวจทั่วไปและการทาวิจัยการตลาด โดยจะใช้
ข้ อมูลจากประสบการณ์ การใช้ งานพื ้นที่เป็ นพื ้นฐานในการประเมินว่าการใช้ งานที่เกิ ดขึ ้นจริ งมี
ความแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของพื ้นที่ที่ตงใจไว้
ั ้ อย่างไร
25
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3. ผลของการทา POE สามารถนาไปใช้ เพื่อ วัตถุประสงค์ ต่างๆ ได้ แก่ การปรั บแต่ง
พื ้นที่แห่งใหม่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น ในส่วนของการ
บริ หารจัดการพื ้นที่จะพบว่ามีความสาคัญในการวางแผนการบารุ งรักษา การแทนที่พื ้นที่เดิมด้ วย
พื ้นที่ลกั ษณะใหม่ การวางนโยบายการซื ้อขายหรื อใช้ งาน การเตรี ยมการเพื่อการตกแต่ง หรื อการ
เลือกสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อการซื ้อหรื อเช่า
จากกรณี ศึกษาสวนเด็ ก Kids Together Park ใน North Carolina ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (The Natural Learning Initiative (NLI) ร่ วมกับ The Center for University
Design (CUD), 2005) ซึง่ เป็ นสวนสาธารณะที่ออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) สาหรับ
การทากิ จกรรมครอบครัว ที่ถูกออกแบบมาโดยผ่านขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลและการประชุมเชิ ง
ปฎิบัติการจากกลุ่มคนในชุมชนทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ และเปิ ดให้ บริ การในปี ค.ศ. 2000 ได้ ทาการ
ประเมินหลังการใช้ งานในปี ค.ศ.2005 โดยมีวตั ถุประสงค์ของการประเมินเพื่อสารวจการใช้ งานที่
เกิ ดจากลักษณะสภาพพื ้นที่กิจกรรม (setting) ว่ามี คว่มสอดคล้ อ งกับการใช้ งานที่หลากหลาย
และกระตุ้นให้ เกิดปฎิสมั พันธะหว่างกลุม่ คนในแต่ละวันอย่างไร โดยมีเป้าหมายเพื่อนาข้ อมูลที่ได้
ไปใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะแห่งอื่นๆ โยอาศัยข้ อมูลจารกสภาพที่เกิดขึ ้นจริ ง
เป็ นพื ้นฐาน (Evidence Based) การประเมินครัง้ นี ้ประกอบด้ วยเนิคการเก็บข้ อมูลที่หลากหลาย
เช่น Behavior Mapping, Behavior Tracking, การบันทึกวีดีทศั น์การใช้ งานพื ้นที่ของแต่ละ
ครอบครั วที่มีความต้ องการทากิ จกรรมที่แตกต่างกัน และสัมภาษณ์ กลุม่ ผู้ใช้ งานพื ้นที่ เพื่อ ใช้
ประเมินภาพรวมและส่วนปลีกย่อยในพื ้นที่ว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของสมาชิกทกวัย
ในครอบครั วได้ อย่างไร ผลสรุ ป ทาให้ ท ราบว่า สภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสมต่อ การทากิ จกรรม
ครอบครัวนันเป็
้ นเสมือนสิง่ ที่ทาให้ เกิดกิจกรรมที่สร้ างปฎิสมั พันธ์ ระหว่างคนในแต่ละวัย และยังมี
ส่วนส่งเสริ มให้ เกิ ดกิ จกรรมระหว่างครอบครัวด้ วย สามารถสรุ ปได้ ว่าแนวคิดกกรออกแบบเพื่อ
มวลชน เกิดจาการคานึงถึงวงจรชีวิตและสมรรคภาพทางร่ างกายขงมนุษย์เมื่อเข้ าสูว่ ยั ต่างๆ การ
ออกแบบตามรูปแบบ Universal Design ที่แท้ จริ งควรเป็ นการส่งเสริ มให้ คนในทุกช่วงวัยและทุก
สภาวะสามารถทากิจกรรมในพื ้นที่ร่วมกันได้ (พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย, 2552: 16-17)
จากกรณีศกึ ษาข้ างต้ นพบว่า กระบวนการ POE ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประเมินพื ้นที่
หลังการใช้ งานแล้ ว และสามารถเป็ นเครื่ องมือที่นาไปสูก่ ารสร้ างแนวคิดโดยอาศัยข้ อมูลจากสภาพ
ที่เกิดขึ ้นจริ งเป็ นพื ้นฐานได้ ด้วย
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ในการเก็บข้ อมูลเพื่อทา POE มีวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกตการณ์ (Observation),
การสัมภาษณ์ (Interviewing), แบบสอบถาม, Objective environmental data collection และ
Data analysis เป็ นต้ น ในการศึกษานี ้วิธีใช้ ในการเก็บข้ อมูลคือ การสังเกตการณ์ เป็ นการสังเกต
กิจกรรมและพฤติกรรม เพื่อบันทึกลงแผนที่ เป็ นการเก็บข้ อมูลเชิงกายภาพกับพฤติกรรมของผู้ใช้
สวนสาธารณะ มาประเมินเพื่อหาความเหมาะสม ในด้ านการใช้ งาน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นกับสภาพ
พื ้นที่เดิม
3.2.1. กำรสำรวจข้ อมูล
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3.2.1.1. เครื่องมือที่ใช้ ในกำรสำรวจ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือการ
สังเกตการณ์ สารวจภาคสนาม สังเกตกิจกรรม พฤติกรรม การใช้ งาน และกายภาพของพื ้นที่ เพื่อ
ทาผังบันทึกกิจกรรมและพฤติกรรม
ข้ อมูลการสารวจสามารถแบ่งๆได้ เป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อ มูลทางกายภาพของพื ้นที่ และ
ข้ อมูลการใช้ งานของผู้ใช้ พื ้นที่ในการศึกษานี ้ ซึง่ คือผู้ใช้ พื ้นที่ภายในสวนรมณีนาถ
ข้ อมูล กำรใช้ งำนของผู้ใช้ ซึ่งคือ ผู้ใช้ พื ้นที่ภายในสวนรมณี นาถศึกษา
พฤติกรรมการทากิจกรรม การใช้ งานในพื ้นที่สว่ นต่างๆ ในช่วงวันและเวลาต่างๆ เช่น มีการทา
กิจกรรมประเภทใดบ้ าง ในช่วงเวลาใด ช่วงวัยของผู้ที่ทากิจกรรม เป็ นต้ น
ข้ อมูลทำงกำยภำพของพืน้ ที่ ศึกษาลักษณะกายภาพของสวน พื ้นที่การ
ใช้ งานในส่วนต่างๆ รวมทังองค์
้ ประกอบต่างๆของสวน การเข้ าถึง การสัญจร เป็ นต้ น
เพื่อนามาวิเคราะห์กบั ข้ อมูลการใช้ งานของกลุม่ ผู้ใช้
ข้ อมูลทางกายภาพพื ้นที่ โดยหัวข้ อที่ใช้ พิจารณาจากตัวแปรที่มีความสอดคล้ อง เพื่อ
นามาประกอบในการสรุปผลการประเมินดังนี ้
1.สภาพพื ้นที่กิจกรรม (Setting) ลักษณะพื ้นที่ที่ทากิจกรรมภายใน
ลักษณะการออกแบบ
2. กลุม่ ผู้ใช้ พื ้นที่ (User) ลักษณะของกลุม่ ผู้ใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะ
3. กิจกรรมที่เกิดขึ ้น ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนสาธารณะ
(ดูรางละเอียดจากตารางที่ 1)
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หัวข้ อที่ใช้ พจิ ำรณำ
1.แนวควำมคิดในกำรออกแบ
สวนสำธำรณะ
2.กำรออกแบบวำงผังพืน้ ที่
- การสัญจร
- การแบ่งส่วนพื ้นที่

คำถำมในกำรวิจัย
- ผู้ใช้ สามารถใช้ พื ้นที่ ได้ อย่างเต็มที่หรื อไม่ อย่างไร

วิธีท่ ีใช้
-สัมภาษณ์ผ้ ใู ช้

- ผู้ใช้ ร้ ูสกึ ชื่นชมกับมุมมองความต่อเนื่องของสวน
หรื อไม่
- มีการใช้ พื ้นที่ทากิจกรรมต่างๆตามที่ออกแบบไว้
หรื อไม่
- ผู้ใช้ พื ้นที่กระจายตัวตามจุดต่างๆทั่วพื ้นที่สวน
หรื อไม่ อย่างไร
- ขนาดและพื ้นที่กิจกรรมมีความพอเพียงหรื อไม่
1.ช่วงเวลาในการใช้ พื ้นที่ และความหนาแน่น
2.ผู้ใช้ รูสกึ ถึงความหนาแน่นหรื อไม่

-สังเกตด้ วยตนเอง

- ผู้ใช้ มีความพึงพอใจใน การมาใช้ สวนหรื อไม่
- ผู้มาใช้ เกิดความสบาย และผ่อนคลายหรื อไม่

-สังเกตด้ วยตนเอง
-สัมภาษณ์ผ้ ใู ช้
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3.กำรออกแบบให้ เหมำะสมกับ
คนและกิจกรรม
- ออกแบบให้ เหมาะสมกับผู้ใช้
- ลักษณะของกิจกรรม
- ความเป็ นส่วนตัว
4.สภำพอำกำศและมลภำวะ
- สภาพแวดล้ อม (แดด ลม ฝน)
- สภาพความน่าสบายในสวน

-สังเกตด้ วยตนเอง
-สัมภาษณ์ผ้ ใู ช้

ตารางที่ 1 แสดงหัวข้ อในการศึกษาด้ านกายภาพ

1. กำรสังเกตกำรณ์ เบือ้ งต้ น (Pilot Observation)
การสังเกตการณ์ เบือ้ งต้ น เพื่อ สังเกตการณ์ สภาพพื ้นที่และการใช้ งานโดยภาพรวม
ส่วนวิธีการสังเกตการณ์แบบละเอียด คือสังเกตการณ์ในแต่ละช่วงวัน ช่วงเวลาตามตารางที่วางไว้
โดยทาการสังเกตการณ์ แบบระเอียด มีการบันทึกผังกิจกรรม หรื อมีการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปด้ วย
การสารวจเบื ้องต้ นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลการใช้ พื ้นที่ลกั ษระกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ช่วงวัยของผู้ใช้ พื ้นที่ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางและประกอบการสังเกตการณ์โดยละเอียด
2. กำรสังเกตกำรณ์ (Observation)
ในการการสังเกตการณ์ (Observation) จะแบ่งช่วงเวลาในการสารวจเป็ น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่คาดว่ากลุม่ ผู้ใช้ สวนสาธารณะใช้ งานมาก ได้ แก่ เช้ า (06.00-08.00), (07.00-09.00), บ่าย
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(15.00-17.00), เย็น (17.00-19.00) เนื่องจากช่วงเวลาเช้ า, บ่าย และเย็น-หัวค่า เป็ นช่วงเวลาที่ผ้ ู
เข้ ามาใช้ สวนสาธารณะเป็ นจานวนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ทังในวั
้ นธรรมดาและวันหยุด รวมถึงการ
สัง เกตกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึน้ ที่ มี ค วามหลากหลายต่า งกัน ตามช่ ว งเวลา ผู้ส ัง เกตการณ์ ใ ช้ วิ ธี ก าร
สังเกตการณ์ และบัน ทึก ตาแหน่งลงบนแผนที่เ พื่อ บันทึกการกระจายตัวของกิ จกรรมที่ เกิ ดขึน้
ภายในพื ้นที่สวนรมณีนาถเพื่อใช้ ในการวิเ คราะห์ประกอบกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ โดยที่
การสังเกตการณ์จะทาการสารวจช่วงเวลาละ 2 วัน ทังในวั
้ นธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยใน
วันธรรมดาจะทาการสารวจในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์จะทาการ
สารวจทัง้ 2 วันคือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 2)

ช่วงเวลา
ช่วงเช้ า
ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น-หัวค่า
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เวลา
06.00-08.00
07.00-09.00
15.00-17.00
17.00-19.00

จ.

วันธรรมดา
อ.
พ.
พฤ.

ศ.

วันหยุด
ส.
อา.

ตารางที่2 การสารวจภาคสนามช่วงเวลาต่างๆในวันธรรมดาและวันหยุด

โดยทาการสารวจช่วงเวลาละ 2 ชัว่ โมง เริ่ มจากการเดินสารวจเป็ นวงตามทางเดินรอบ
พื ้นที่สวน 1 รอบ เพื่อสังเกตการณ์ ว่าในแต่ละช่วงเวลา มี กิจกรรมอะไรบ้ างที่เกิ ดขึ ้นและเกิ ดขึ ้น
บริ เวณใดบ้ าง จากนันท
้ าการเดินสารวจอีกรอบโดยเดินตามวงเดิมที่เดินรอบแรก และหยุดบ้ างที
ละจุดเพื่อบันทึกตาแหน่งกิจกรรมลงบนแผนที่ที่เกิดในแต่ละจุดของพื ้นที่สวน ใช้ เวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง หลังจากเดินสารวจและบันทึก ตาแหน่งกิจกรรมแล้ ว หยุดพักเพื่อตรวจความเรี ยบร้ อยของ
แผนที่ที่บันทึกตาแหน่งกิ จกรรมและนัง่ สารวจเพื่อ ดูกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หากเจอรู ปแบบ
กิจกรรมหรื อตาแหน่งมีการเปลีย่ นแปลงก็บนั ทึกลงในแผนที่ โดยเปลี่ยนพื ้นที่การนัง่ สารวจไปทีละ
จุด ตามวงเดิมที่ทาการเดินสารวจในรอบแรก จนครบรอบพื ้นที่สวน ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ใน
ระหว่างที่ทาการนัง่ สารวจเพื่อตรวจความเรี ยบร้ อยของผังพฤติกรรมและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของกิจกรรม จะทาการสัมภาษณ์ไปด้ วยบ้ าง
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3. กำรสัมภำษณ์ (Interview)
ในการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ ผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนสาธารณะ เป็ นการสัมภาษณ์เพื่อสนับสนุน
ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตการณ์ คาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับข้ อมูลการใช้ พื ้นที่ การทา
กิจกรรม และความพึงพอใจความสะดวกสบายในการใช้ พื ้นที่สวน
3.3.2. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่ออภิปรายผลและมุ่งหาคาตอบของการวิจัย เพื่อนาผลที่ได้
จากการศึกษาเป็ นข้ อเสนอแนะในการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนต่อไป
1. วิเคราะห์ ข้อมูลจากการสารวจภาคสนาม ข้ อ มูลทางกายภาพ สภาพการใช้ งาน
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในจุดต่างๆ โดยวิเคราะห์จากผังกิจกรรมที่ได้ ทาการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยหัวข้ อ
ที่จะทาการวิเคราะห์สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
- ปั จจัยทางกายที่มีผลต่อการใช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถ ซึ่งสามารถแยกได้ อีกหลายหัวข้ อ
ต่างๆ ดังนี ้
- การเข้ าถึงพื ้นที่สวน
บริ บทโดยรอบพื ้นที่สวนสาธารณะ
สภาพพื ้นที่ของตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมต่างๆ
พื ้นที่ที่มีร่มเงา เป็ นต้ น
- ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับพื ้นที่กิจกรรมและการใช้ พื ้นที่
- ความเหมาะสมทางกายภาพและการใช้ งาน
โดยการนาข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกต และสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ควบคู่ไปกับของมูล
เบื ้องต้ นของสวน การเข้ าถึง การกระจุกตัวในการทากิจกรรม หรื อข้ อมูลเรื่ องร่มเงา มาประกอบกัน
เพือ่ วิเคราะห์หาคาตอบหรื อเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
2. วิเคราะห์ ข้อมูลจากการจากสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ เพื่อหาความสัมพันธ์
ของกิ จกรรมที่เ กิ ดขึน้ และการใช้ พื ้นที่สวนรมณี นาถเพื่อ วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ ปัญหา
เพื่อที่จะสามารถหาข้ อเสนอแนะในการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนที่รับรองการใช้ งาน
ของผู้ใช้ ได้ ทกุ กลุม่
การวิเคราะห์โดยมุ่งหาคาตอบของการวิจยั โดยอ้ างอิงข้ อมูลเชิงทฤษฎีสนับสนุน เพื่อ
พิจารณากิจกรรมและความสัมพันธ์ ของกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับสวนสาธารณะระดับชุมชน
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โดยพิจารณาข้ อมูลจากการสังเกตการณ์เบื ้องต้ นควบคูไ่ ปกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ พร้ อม
ทังเสนอแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะระดั
้
บชุมชนต่อไป
3.3.3. กำรสรุปผล
ข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะจากการวิจยั อาจแบ่งเป็ นเรื่ องของประเภทกิจกรรมและความ
ต้ องการ แสดงเป็ นตารางแสดงผลเป็ นร้ อยละของความต้ องการ อีกประเด็นคือปั ญหาที่เกิดขึ ้นจาก
ข้ อบงพร่องของพื ้นที่และกิจกรรมที่ขดั แย้ งกัน พร้ อมทังเสนอแนะแนวทาง
้
แนวคิดในการแก้ ปัญหา
เบื ้องต้ นเพื่อสร้ างความสอดคล้ องกับทฤษฎี กิจกรรมทีเ่ กิดขึ ้น และความคิดเห็นของผู้ใช้ งานสวน
รมณีนาถ
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บทที่ 4
ข้ อมูลทั่วไปและรายละเอียดของพืน้ ที่สวนรมณีนาถ
ในบทนี ้จะกล่าวถึงข้ อมูลทัว่ ไปและรายละเอียดของพื ้นที่ศึกษาทังที
้ ่ได้ จากการสารวจ
ด้ วยตัวเองและได้ จากการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ ข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยสามารถแบ่งเป็ นหัวข้ อ
ต่างๆได้ ดงั นี ้
- ขอบเขตที่ตงและการเข้
ั้
าถึงพื ้นที่สวน การสัญจรภายในสวนรมณีนาถ
- ประวัติความเป็ นมาของสวนรมณีนาถ
- ลักษณะทางกายภาพและพื ้นที่ใช้ สอย รวมถึงเรื่ องวัสดุ พืชพรรณ แสงและเงา
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4.1. ขอบเขตที่ตงั ้ และการเข้ าถึงพืน้ ที่สวนรมณีนาถ
4.1.1. ขอบเขตที่ตงั ้ ของสวนรมณีนาถ
ที่ตงโครงการ
ั้
เนื ้อที่โครงการ
เวลาทาการ
ประเภทของสวน
รถประจาทาง
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเรื อนจาพิเศษ กรุงเทพมหานคร ถนนมหาไชย
29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
05.00 -21.00 น. ทุกวัน
พิพิธภัณฑ์เปิ ดวันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น
สวนหมู่บ้าน หรื อ สวนละแวกบ้ าน
ถนนมหาไชย สาย 5, 35, 56
ถนนศิริพงษ์ สาย 35, 42, 96
ติด ซอยศิริพฒ
ั น์ โรงเรี ยนเบญจมราชาลัย
ติด ถนนชุมชนบางบาง(มะ)กอก
ติด ถนนมหาไชย
ติด ถนนศิริพงษ์ วัดสุทศั น์เทพวราราม
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ภาพ 2 แสดงตาแหน่งสวนรมณีนาถและสถานที่ใกล้ เคียง
ที่มา : Google Earth สวนรมณีนาถ เข้ าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555

4.1.2. การเข้ าถึงพืน้ ที่สวนรมณีนาถ
การเข้ าถึงทางรถ การเข้ าถึงสามารถเข้ าถึงได้ 2 ทาง คือ ทางถนนมหาไชยบริ เวณทิศ
ตะวันตกของสวน บริ เวณทางเข้ าของโครงการเชื่อมต่อกับพื ้นที่จอดรถจักรยานยนต์ซงึ่ ผู้เข้ าใช้ พื ้นที่
สามารถจอดรถไว้ และเดิ นเท้ าเข้ าสู่ภายในพื ้นที่ ทางเข้ า อี กทางหนึ่ง ได้ แ ก่ท างซอยศิริพัฒน์ มี
บริ เวณที่จอดรถยนต์และสามารถเดินเท้ าเข้ าพื ้นที่โครงการได้
การเข้ าถึงทางเดินเท้ า เนื่องจากตังอยู
้ ใ่ กล้ บริ เวณชุมชนและโรงเรี ยนเพื่อความ
สะดวกแก่ชุมชนโดยรอบจัดให้ มีการเข้ าถึงได้ โดยทางเท้ า จากทางชุมชนบาง(มะ)กอก ทางถนน
มหาไชย ทางถนนศิริพงษ์ ตรงข้ ามวัดสุทศั น์ และทางซอยศิริพฒ
ั น์ (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 1)
4.1.3. การสัญจรภายในสวนรมณีนาถ
ถนน ออกแบบให้ มีถนนเข้ าไปในพื ้นที่โครงการน้ อยที่สดุ เน้ นการเดินเท้ าให้ มากที่สดุ
โดยจัดให้ มีที่จอดรถอยูบ่ ริ เวณทางเข้ า
ทางเดินเท้ า ทางเดินเท้ าในสวนรมณีนาถมี 2 แบบ คือ
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- ทางเดินที่มีลกั ษณะเป็ นทางตรง ช่วยสัญจรเข้ าสู่สว่ นต่างๆของโครงการได้ รวดเร็ ว
โดยเฉพาะการเชื่อมทางเข้ าออกหลักกับพื ้นที่
- ทางเดินพักผ่อนเป็ นลักษณะเส้ นอิสระ สอดแทรกไปกับพื ้นที่สเี ขียว ซึง่ ผู้ใช้ สามารถใช้
เส้ นทางเดินต่อเนื่องไปได้ ทงสวน
ั้

แผนผังที่ 1 แสดงการเข้ าถึงพื ้นที่สวนรมณีนาถ
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4.2. ประวัติความเป็ นมาของสวนรมณีนาถ
4.2.1. ประวัติของสวนรมณีนาถ
สวนรมณีนาถ หรื อที่เรี ยกกันว่า คุกเก่า เป็ นสวนสาธารณะที่จัดสร้ างขึ ้นใหม่ เพื่อน้ อม
เกล้ าน้ อมกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จ พระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2535 และได้ รับพระราชทานนามว่า "รมณีนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า
"นางผู้เป็ นที่พึ่ง" ตังอยู
้ ่บริ เวณเรื อ นจาพิเศษกรุ งเทพมหานครเดิม ถนนมหาไชย แขวงสาราญ
ั้
29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
ราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื ้อที่ทงหมด
สวนรมณีนาถเดิมเคยเป็ มเรื อนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร ก่อสร้ างเมื่อ ร.ศ. 108 (พ.ศ.
2433) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง เห็นว่า ที่ต้องขังจองจาผู้กระทาความผิด
ต้ องควบคูไ่ ปกับศาลสถิตยุติธรรม ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ จัดซื ้อที่ดินตาบลตรอกคา ทา
การก่อสร้ าง และได้ รับการขนานนามว่า "คุกกองมหันต์โทษ" หรื อ เรี ยกกันว่า "คุกใหม่" มีอายุ
เก่าแก่ถึง 103 ปี และได้ เปลีย่ นชื่อหลายครัง้ ครัง้ สุดท้ ายใช้ ชื่อว่า "เรื อนจาพิเศษกรุ งเทพมหานคร"
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรี ได้ อนุมัติโครงการปรับปรุ งทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน หรื อ
"เรื อนจ ากลางคลองเปรม" และได้ ย้ายผู้ต้องขังจากเรื อ นจาพิเศษกรุ งเทพมหานครมาควบคุม
รวมกัน และให้ ปรับปรุงพื ้นที่เรื อนจาพิเศษกรุงเทพมหานครเป็ นสวนสาธารณะ จากการที่สวนรมณี
นาถได้ ดดั แปลงมาจากเรื อนจา ภายในบริ เวณสวนจึงยังคงอนุรักษ์ แนวรัว้ กาแพง ป้อมยาม ซุ้ม
ประตูทางเข้ าไว้ เป็ นสัญลักษณ์ และเป็ นส่วนประกอบของสวน สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยาม
มงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิ ดสวนรมณี นาถ และพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ อย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 (สานักงานสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร, 2535: 21)
4.2.2. แนวคิดหลักของผู้ออกแบบ
1. เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ออกกาลัง และจัดกิจกรรมทางกีฬาบางประเภทของ
ประชาชนในเขตพระนคร และบริ เวณใกล้ เคียงโดยรอบ ซึง่ เป็ นเขตที่มีความหนาแน่นของประชากร
สูงมาก การอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของโบราณสถาน คือการอนุรักษ์ ป้อมเก่า รวมถึงมีการอนุรักษ์
แนวกาแพงเดิมบางส่วนด้ วยป้อมที่มีการเน้ นป็ นพิเศษ คือป้อมบริ เวณกลางสระน ้าภายในพื ้นที่
ทางทิศใต้ และทางด้ านถนนศิริพงษ์ (ทิศตะวันตก)ซึ่งใช้ เป็ น Landmark ของพื ้นที่และแสดงถึงจุด
ที่เป็ นทางเข้ าทางออก โดยป้อมอื่ นๆรอบพื ้นที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจนจากถนนที่เลียบพื ้นที่
โครงการ
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2. เป็ นการอนุ รั ก ษ์ แ ละปรั บ ปรุ ง โบราณสถานของกรมราชทัณ ฑ์ เพื่ อ จั ด ตัง้ เป็ น
“พิพิธภัณฑ์แห่งการลงโทษทัณฑ์ของชาติไทย” ให้ เป็ นสถานที่ร่มรื่ นและมีสภาพแวดล้ อมที่ดี
3. ทาให้ สวนสามารถใช้ ได้ สาหรั บคน ทุกเพศ ทุกวัย จึงทาให้ เกิดส่วนของกิจกรรมที่
หลากหลาย
4. จัดให้ สวนมีการใช้ ประโยชน์ในแต่ละส่วน สามารถตอบสนองประโยชน์ได้ มากที่สดุ
และพยายามจัดกิจกรรมให้ เกิดการเหลือ่ มกันของเวลา ทาให้ เกิดความอเนกประสงค์
5.จัดส่วนให้ พกั ผ่อนหย่อนใจ ได้ มีการออกแบบประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ (หอย
สังข์, น ้าพุ, ลานอเนกประสงค์, สวนหย่อม) (ปริ ญญา ฉายแสง, 2540: 98)
4.2.3. องค์ ประกอบโดยทั่วไปของสวน
1. สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ได้ แก่ ศาลาพักผ่อน ม้ านัง่ สวนหย่อม ต้ นไม้ สนามหญ้ า
น ้าพุ ทางเดินเท้ า ลานเอนกประสงค์ รูปปั น้ ประติมากรรม (ภาพที่ 3 ประกอบ)
2. สวนสุข ภาพและสนามกี ฬ าได้ แ ก่ ที่ อ อกก าลัง ที่ นั่ง พัก ส าหรั บ ออกก าลัง กาย
อุปกรณ์ออกกาลังกาย ทางเดินรอบบริ เวณ สนามบาสเกตบอล ลานสเกต สนามเด็กเล่น (ภาพที่ 4
ประกอบ)
3. ส่วนกิจกรรมพิเศษ ได้ แก่ ลานเอนกประสงค์ ส่วนอนุรักษ์ ทาพิพิธภัณฑ์ และร้ านค้ า
กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในสวนรมณีนาถส่วนใหญ่ เน้ นไปที่กิจกรรมแบบ Active เป็ นลาน
กิจกรรม โดยมีผ้ ูมาออกกาลังกาย เล่นตะกร้ อ สเก็ตบอร์ ด ฟุตบอล เต้ นแอโรบิค นั่งเล่นพักผ่อ น
หย่อนใจ ฯลฯ (ดูแผนผังที่ 3 ประกอบ)

ภาพ 3 แสดงบรรยากาศที่นงั่ พักผ่อนภายในสวน ภาพ 4 แสดงบรรยากาศลานออกกาลังกาย
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แผนผังที่ 2 ผังบริเวณสวนรมณีนาถ
ที่มา : http://www.yoruhealtyguide.com/ ผังบริเวณสวนรมณีนาถ เข้ าถึงเมื่อ 11กุมภาพันธ์ 2555

4.3. ลักษณะทางกายภาพและพืน้ ที่ใช้ สอย
4.3.1. ลักษณะของสวนรมณีนาถ
สวนรมณีนาถเป็ นสวนสาธารณะที่มีสภาพแวดล้ อมร่ มรื่ น ซึ่งมีลกั ษณะเด่น 2 ประการ
คือ เป็ นสถานที่ พักผ่อน ออกกาลังกาย จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในเขตพระนคร และเป็ นสถานที่
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน ซึ่ ง เป็ นหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมที่ได้ รับอิ ทธิ พลจากยุโรปสมัยรัชกาลที่ 5 การออกแบบคงเอกลักษณ์ เดิมไว้ คือ
สถานที่คุมขังลงโทษทัณฑ์ ให้ เป็ นเอกลักษณ์ ของสวน ประกอบด้ วยความพิเศษในการอนุรักษ์
โบราณสถาน และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้ อม โดยติดตังระบบบ
้
าบัดน ้าเสียจากคลองสะพานถ่าน เพื่อ
นาน ้าผ่านการบาบัดมาใช้ รดน ้าต้ นไม้ ในสวน เป็ นการประชาสัมพันธ์ คุณค่าของน ้า และประหยัด
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ค่าใช้ จ่าย สวนรมณีนาถจึงแสดงถึงความร่ วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามพระราชเสาวนีย์ ส่วนพื ้นที่อนุรักษ์ กรมศิลปากรได้ ขึ ้นทะเบียนที่ดินและอาคารเรื อนจาพิเศษฯ
เป็ นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 บริ เวณหน้ าถนนมหาไชยตลอดแนวกาแพงเรื อนจา
ด้ านหน้ า ตังแต่
้ ป้อมริ มคลองสะพานถ่านทางทิศตะวันตกถึงแนวป้อมร้ านนายเหมือนทางด้ าน ทิศ
ตะวันออก ลึกจากกาแพงเข้ าไป 8 เมตร เป็ นพื ้นที่โบราณสถานรวม 4 ไร่ 11 ตารางวา
4.3.2. จุดที่น่าสนใจในสวน
1. ป้อมยามรักษาการณ์ซงึ่ เป็ นส่วนเดิมที่ยงั คงรักษาไว้
2. ประติมากรรมสังข์สมั ฤทธิ์ อยูบ่ ริ เวณสูงสุดของสวนกลางสระน ้า มีน ้าพุเฉลิมพระ
เกียรติ แสดงความหมายแทนน ้าพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถที่บริ สทุ ธิ์ดจุ สี
ของน ้าและแปลง ดอกไม้ รูปร่างคดเคี ้ยวในลักษณะธารน ้า ที่เชื่อมน ้าพุเฉลิมพระเกียรติิกับบ่อน ้าพุ
ด้ านล่างนัน้ แสดงถึงน ้าพระทัยที่ทรงประทานแก่ชาวไทย โดยบ่อน ้าพุด้านล่างเทียบได้ กบั พสกนิกร
ที่ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ พร้ อมใจกันสรรเสริ ญ ส่วนป้อมยามที่เป็ นสิง่ ก่อสร้ างเดิมกลางน ้าพุ
เป็ นตัวแทนเหล่าผู้กระทาผิด ซึง่ ยังคงได้ รับพระมหากรุณาธิคณ เช่นกัน ประติมากรรมสร้ างเป็ น
สังข์เวียนซ้ ายวางบนพานหล่อด้ วยโลหะผิวสัมฤทธิ์ ภายในสังข์บรรจุแผ่นยันต์มหาโสฬสมงคลและ
สังข์องค์จริ ง ออกแบบส่งน ้าในสระไหลจากปากสังข์ลงสูส่ ระปากสังข์หนั สูท่ ิศตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สวนสุขภาพ จัดอุปกรณ์ออกกาลังกายเป็ นจุดพร้ อมคาแนะนา มีลานกีฬา เช่น
สนามบาสเกล และลานสเก็ต โดยจัดตาแหน่งไม่ให้ เกิดการรบกวนระหว่างกิจกรรม พร้ อมสนาม
เด็กเล่นที่จดั ไว้ อย่างครบครัน (ภาพที่ 5-8)
5. พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ราชทัณฑ์ เป็ นอาคารโบราณสถาน 4 หลัง ที่ปรับปรุงเป็ น
พิพิธภัณฑ์จดั แสดง ประวัติศาสตร์ การคุมขังลงทัณฑ์ และความเป็ นมาของกิจการกรมราชทัณฑ์
ปริ มาณผู้ที่เข้ ามาใช้ ภายในสวน วันธรรมดาประมาณ 1,500 -1,800 คน ส่วนใน
วันหยุดมีผ้ ใู ช้ ประมาณ 1,000-1,200 คน (ข้ อมูลจากกองสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร)
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ภาพ 5 แสดงบรรยากาศบริเวณสนามบาส

ภาพ 6 แสดงบรรยากาศบริเวณลานสเก็ต

ภาพ 7 แสดงบรรยากาศบริเวณสนามเด็กเล่น

ภาพ 8 แสดงกิจกรรมบริเวณสวนสุขภาพ

4.3.3. การแบ่ งพืน้ ที่ใช้ สอยภายในสวนรมณีนาถ
มีการจาแนกพื ้นที่เพื่อใช้ ศกึ ษาถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้น โดยการใช้ การสารวจและจาก
ศึก ษาแผนผังสวน จ าแนกพื น้ ที่ สามารถระบุ ตาแหน่ง ขอบเขต และมี ล ัก ษณะเป็ นกลุ่ม พื น้ ที่
เดียวกันที่สามารถสือ่ สารทาความเข้ าใจให้ กบั ผู้ใช้ สวนสาธารณะนันเข้
้ าใจได้ รวมถึงสอดคล้ องกับ
การศึกษา(สานักงานสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร, 2535: 46-47)
สวนรมณีนาถสามารถแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 5 ส่วนได้ แก่(ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 4.3)
1. ส่วนพื ้นที่นนั ทนาการสาธารณะ ได้ แก่
- ศาสาพักผ่อน ม้ านัง่
- สวนหย่อม ต้ นไม้ สนามหญ้ า น ้าพุ ทางเดินเท้ า
- ลานเอนกประสงค์
- อุปกรณ์ออกกาลังกาย
- สนามบาสเกตบอล
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- ลานสเกต
- สนามเด็กเล่น
2.ส่วนเฉลิมพระเกียรติ ได้ แก่
- ประติ ม ากรรมเฉลิม พระเกี ย รติ (หอยสัง ข์ , น า้ พุ, ลานอเนกประสงค์ ,
สวนหย่อม)
3. ส่วนบริ การ ได้ แก่
- พื ้นที่จอดรถ
- ร้ านค้ า
4. ส่วนอนุรักษ์ โบราณสถาน
- พิพิธภัณฑ์แห่งการลงโทษทัณฑ์ของชาติไทย
5.พื ้นที่เปิ ดโล่งใช้ งานได้ ตลอดเวลา
- ลานเอนกประสงค์
- ทางเดินรอบโครงการ
4.3.4. วัสดุพนื ้ ผิวและพืชพรรณ
4.3.4.1. วัสดุพนื ้ ผิว
วัสดุพื ้นผิวภายในสวนรมณีนาถจากการสารวจเบื ้องต้ นพบว่ามี 2 ประเภทคือ พื ้นผิว
แบบ soft scape และพื ้นที่แบบ hard scape พื ้นผิวที่เป็ น soft scape เช่น ลานสนามหญ้ าขนาด
ใหญ่ ที่ตงั ้ อยู่กลางสวนรมณีนาถ เป็ นลานสนามหญ้ าปลูกต้ นไม้ ใหญ่และบางส่วนของพื ้นที่เป็ น
สวนหย่อม ส่วนพื ้นที่แบบ hard scape เช่น บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวนรมณีนาถลักษณะพื ้นผิว
ปูด้วยกระเบื ้องคอนกรี ต บางส่วนมีลกั ษณะพื ้นผิวแบบลาดยาง บริ เวณเส้ นทางสัญจรภายในสวน
จะโรยดินกรวดเป็ นลักษณะของเส้ นทางเดิน -วิ่งออกกาลังกาย ส่วนพื ้นที่บริ เวณสนามฝึ กหัดกีฬา
ลานสเก็ต และลานจอดรถพื ้นผิวมีลกั ษณะเป็ นพื ้นคอนกรี ต บริ เวณสุขภาพพื ้นผิวมีลกั ษณะที่เป็ น
พื ้นยางเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ และบางส่วนปูด้วยอิฐบล็อค สนามเด็กเด็กพื ้นผิวเป็ น
ทรายเพื่อป้องกันอันตรายขณะเล่นเครื่ องเล่น (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่3)
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แผนผังที่ 3 ผังพื ้นที่สวนรมณีนาถ
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4.3.4.2. พืชพรรณไม้
พืชพรรณไม้ ภายในสวนรมณีนาถมีทงไม้
ั ้ ต้นและไม้ พมุ่ บริ เวณลานสนามหญ้ ามีการ
ปลูกต้ นไม้ กระจายรอบพื ้นที่ ความสูงโดยประมาณของต้ นไม้ อยูท่ ี่ 10-15 เมตร เป็ นต้ นไม้ ขนาด
ใหญ่ที่ให้ ร่มเงาแก่พื ้นที่ บริ เวณรอบประติมากรรมสังข์สมั ฤทธิ์ถกู จัดเป็ นสวนหย่อมเพื่อความ
สวยงามมีทงต้
ั ้ นปาล์มและไม้ พมุ่ ขนาดต่างๆกัน และบริ เวณลานน ้าพุมีประติมากรรมอีกแห่งหนึง่ มี
การจัดเป็ นสวนหย่อมโดยใช้ ไม้ พมุ่ และไม้ ดอกเป็ นหลัก ส่วนรอบกาแพงคุกเก่าด้ านถนนมหาไชยมี
สวนหย่อมเพื่อเพิ่มความร่มรื่ นโดยใช่ไม้ พมุ่ และไม้ ดอก(ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 4)
ต้ นไม้ ภายในสวนรมณีนาถมีหลากหลายชนิดทังไม้
้ ต้น ไม้ พมุ่ และไม้ ดอก ยกตัวอย่าง
ต้ นไม้ ภายในสวนรมณีนาถได้ ดงั นี ้

ต้ นนนทรี

ต้ นพลับพลึงตีนเป็ ด

ต้ นประดู่

ต้ นกระดุมทองเลื ้อย

ต้ นหูกวาง

ต้ นบุนนาค

ต้ นธรรมรักษา

ต้ นพิทเู นีย

4.3.5. แสงและเงา
แสงและเงาที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถจะเป็ นแสงธรรมชาติ และร่มเงาที่เกิดขึ ้นส่วน
ใหญ่มาจากร่มเงาของต้ นไม้ ใหญ่ที่ปลูกทัว่ พื ้นที่สวน นอกจากนี ้ยังมีร่มเงาที่เกิดจากอาคารอนุรักษ์
เก่าที่เป็ นพิพิธภัณฑ์ ป้อมยามเก่า เป็ นต้ น ร่มเงาที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเช้ า บ่าย และเย็นจะแตกต่าง
กันตามการเคลือ่ นที่ของดวงอาทิตย์ โดยร่มเงาที่ เกิดขึ ้นในช่วงเวลาต่างๆเป็ นดังนี ้ (ดูรายละเอียด
จากแผนผังที่ 5-7)
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แผนผังที่ 4 ผังต้ นไม้ ภายในสวนรมณีนาถ
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แผนผังที่ 5 แสดงแสงและเงาในช่วงเช้ า

45

แผนผังที่ 6 แสดงแสงและเงาในช่วงบ่าย
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แผนผังที่ 7 แสดงแสงและเงาในช่วงเย็น

บทที่ 5
การสารวจพฤติกรรมการใช้ พนื ้ ที่สวนรมณีนาถ
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี ้คือศึกษาพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ สวนสาธารณะและ
ปั จจัยทางกายภาพที่ มีอิท ธิ พลต่อ พฤติ กรรมการใช้ พืน้ ที่ ของผู้ใช้ ในการทากิ จกรรมต่า งๆ และ
ลักษณะในการทากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะระดับชุมชน ดังนัน้ จึงทาการสารวจพฤติกรรม
การใช้ สวนของผู้ใช้ พื ้นที่จริง ลักษณะการทากิจกรรมของผู้ใช้ พื ้นที่ ปั จจัยทางกายภาพของสวนที่มี
ผลต่อการใช้ พืน้ ที่ ของสวนสาธารณะ ในการศึกษาลักษณะการใช้ งานที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณี
นาถ มีขนตอนในการส
ั้
ารวจ 2 ขันตอนคื
้
อ
- การสังเกตการณ์เบื ้องต้ น (Pilot Observation)
- การสังเกตการณ์ (Observation)
การสังเกตการณ์ เบือ้ งต้ น เพื่อสังเกตการณ์ สภาพพืน้ ที่ และการใช้ งานโดยภาพรวม
ส่วนวิธีการสังเกตการณ์แบบละเอียด คือสังเกตการณ์ในแต่ละช่วงวัน ช่วงเวลาตามตารางที่วางไว้
โดยทาการสังเกตการณ์แบบระเอียด มีการบันทึกผังกิจกรรม หรื อมีการสัมภาษณ์ควบคูไ่ ปด้ วย
5.1. การสังเกตการณ์ เบือ้ งต้ น (Pilot Observation)
การสังเกตการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถในภาพรวม โดยทาการสารวจ
พื ้นที่ก่อนการสารวจจริง ซึง่ เป็ นการสารวจ สังเกตการณ์เพื่อมองภาพรวม ว่าในพื ้นที่สวนรมณีนาถ
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะใดบ้ าง ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ ้น การใช้ พื ้นที่ในแต่ละบริ เวณ ช่วงอายุ
ในการทากิจกรรมต่างๆ ในการสารวจเบื ้องต้ นนี ้เพื่อสรุปช่วงเวลาที่คนนิยมมาทากิจกรรม เพื่อแบ่ง
ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวน และกลุ่มอายุของผู้ใช้ งาน เพื่อที่จะไปสังเกตการณ์แบบ
ละเอียดโดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ช่วงเวลา และสังเกตกาณ์โดยแบ่งตามกิจกรรมต่างๆ เป็ นต้ น
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สภาพการใช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถ ที่ทาการสังเกตการณ์เบื ้องต้ นสังเกตการณ์ในภาพรวม
ของกิจกรรมที่เกิดขึ ้น โดยสรุปรวมกิจกรรมที่เกิดขึ ้นทังวั
้ นธรรมดา วัน หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ โดย
แบ่งเป็ น ช่วงเวลา 3 (ช่วงเช้ า, ช่วงบ่าย, ช่วงเย็น) และช่วงอายุของผู้ที่เข้ ามาใช้ งานดังนี ้
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5.1.1. สภาพการใช้ ส วนรมณี น าถในวั นธรรมดา และวั น หยุ ด
จากการ
สังเกตการณ์ เบือ้ งต้ น
ช่ วงเช้ า
1.วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ ้นไป)
กลุ่มผู้ใช้ ส่วนใหญ่ ของช่วงเวลา ทากิจกรรมในลักษณะการพบปะสังสรรค์พดู คุยออก
กาลังกายแบบออกแรงน้ อย ( รามวยจีน โยคะ ราพัด เดินออกกาลังกาย นัง่ เล่น ) ชมวิวทิวทัศน์
2.วัยผู้ใหญ่ (อายุ 25-60 ปี )
กิจกรรมคือ การออกกาลังกายโดยการวิ่ง และบางส่วนรามวยจีน ราพัด และเดินเล่น
3.นักศึกษา (อายุ 18-25 ปี )
กิจกรรมคือ การวิ่งออกกาลังกาย และการเดินเล่นเพื่อผ่อนคลาย
4.เด็กนักเรียน (อายุ 4-18 ปี )
ในช่วงเวลานีม้ ีผ้ ูใช้ กลุ่มนี ้น้ อยมาก หรื อไม่มีการใช้ ในพื ้นที่ กิจกรรมที่เกิดในพื ้นที่คือ
การเดินเล่น นัง่ เล่น อ่านหนังสือ
ช่ วงบ่ าย
1.วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ ้นไป)
ในช่ ว งเวลานี ม้ ี ก ารเข้ า ใช้ พื น้ ที่ ข องผู้ใ ช้ ก ลุ่ม นี น้ ้ อ ยมาก เนื่ อ งจากอากาศร้ อน แต่
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นมีเพียงการนัง่ พักผ่อน อ่านหนังสือ
2.วัยผู้ใหญ่ (อายุ 25-60 ปี )
กลุม่ ที่หมุนเวียนมาใช้ ซงึ่ เป็ นส่วนมากเป็ นวัยทางาน และจะมาออกกาลังกาย เดินเล่น
พักผ่อน อ่านหนังสือ
3.นักศึกษา (อายุ 18-25 ปี )
ตอนท้ ายของช่วงเวลาจะเข้ ามาใช้ พื ้นที่มาก และส่วนใหญ่จะเป็ นการออกกาลังกาย
การวิ่ง และนัดพปะกลุม่ เพื่อน
ช่ วงเย็น
1.วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ ้นไป)
การเข้ าใช้ พืน้ ที่ของกลุ่มวัยนีจ้ ะอยู่ในช่วงต้ นของช่วงเวลา เพราะเป็ นช่วงเย็ นของวัน
กิจกรรมคือการออกกาลังกายแบบเบาๆ ได้ แก่ การเดิน การรามวยจีน ราพัด และการนัง่ พักผ่อน
พบปะพูดคุยกับกลุม่ วัยสูงอายุด้วยกัน
2.วัยผู้ใหญ่ (อายุ 25-60 ปี )
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ส่วนมากเป็ นวัยทางาน และมาผ่อนคลายความเครี ยดจากการงานโดยการเล่นกีฬา
ได้ แก่ ตะกร้ อ แบดมินตัน และมาวิ่ง ออกกาลังกาย เต้ นแอโรบิค พักผ่อน อ่านหนังสือ และนัดพบ
กับกลุม่ เพื่อน ส่วนช่วงอายุตอนปลายของกลุม่ นี ้มักจะมากับลูกและครอบครัว
3.นักศึกษา (อายุ 18-25 ปี )
กิจกรรมของกลุ่มวัยนีก้ ็คือ การเล่นกีฬา วิ่งออกกาลังกาย เล่นแบดมินตัน เล่นสเก็ต
บอร์ ด นัดพบปะกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่การมาทากิจกรรมจะมากับเพื่อนต่างเพศ ส่วนน้ อยคือมากับ
กลุม่ เพื่อนและออกกาลังกายแบบประจา(ดูรายละเอียดจาตารางที่ 3และ4)
อายุ

กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในวันธรรมดา

เวลา

วัยสูงอายุ
- พบปะสังสรรค์
ช่วงเช้ า พูดคุย
- ออกกาลังกายแบบ
ออกแรงน้ อย (รามวย
จีน โยคะ ราพัด เดิน
ออก กาลังกาย
นัง่ เล่น)
- ชมวิวทิวทัศน์
ช่วงบ่าย ในช่วงเวลานี ้มีการ
เข้ าใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้
กลุ่มนี ้น้ อย
- การนัง่ พักผ่อน อ่าน
หนังสือ

ช่วงเย็น

การออกกาลังกาย
แบบเบาๆ
- การเดิน
- การรามวยจีน รา
พัด
- การนัง่ พักผ่อน
- พบปะพูดคุยกับ
กลุ่มวัยสูงอายุ

วัยผู้ใหญ่
- การออกกาลัง
กายโดยการวิ่ง
- รามวยจีน ราพัด
- เดินเล่น

นักศึกษา
- การวิ่งออกกาลัง
กาย
- การเดินเล่นเพื่อ
ผ่อนคลาย

เด็กนักเรียน
- ในช่วงเวลานี ้มี
ผู้ใช้ กลุ่มนี ้น้ อยมาก
- การเดินเล่น
- นัง่ เล่น
- อ่านหนังสือ

เด็กเล็ก
ในช่วงเวลา
นี ้ไม่มีการ
เข้ าใช้ พื ้นที่
ของผู้ใช้ กลุ่ม
นี ้

ในช่วงเวลานี ้มีผ้ ใู ช้
กลุ่มนี ้น้ อยในวัน
ธรรมดา
- ออกกาลังกาย
- เดินเล่น
- พักผ่อน อ่าน
หนังสือ
- ตะกร้ อ
- แบดมินตัน
- วิ่งออกกาลังกาย
- เต้ นแอโรบิค
- พักผ่อน อ่าน
หนังสือ
- นัดพบกับกลุ่ม
เพื่อน

ตอนท้ ายของ
ช่วงเวลาจะเข้ ามา
ใช้ พื ้นที่มาก
- ออกกาลังกาย
- การวิ่ง
- นัดพปะกลุ่ม
เพื่อน
- การเล่นกีฬา
- วิ่งออกกาลังกาย
- เล่นแบดมินตัน
- เล่นสเก็ตบอร์ ด
- นัดพบปะกลุ่ม
เพื่อน

มาใช้ พื ้นที่ในช่วง
ท้ ายของช่วงเวลา
เป็ นการรวมกลุ่ม
ของเด็กวัยรุ่น
- ออกกาลังกาย
- เล่นกีฬา

-เล่นเครื่ อง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็ นผู้พามา
พักผ่อน

- เล่นเครื่ องเล่น
- มาฝึ กเดิน วิ่งเล่น
- เล่นสเก็ตบอร์ ด
- การรวมกลุ่ม
พบปะ นัดทา
กิจกรรม
- เล่นกีฬาเป็ นกลุ่ม

ในช่วงเวลา
นี ้ไม่มีการ
เข้ าใช้ พื ้นที่
ของผู้ใช้ กลุ่ม
นี ้

ตารางที่ 3 กิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ ้นในวันธรรมดา
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4.เด็กนักเรียน (อายุ 4-18 ปี )
ช่วงต้ นของอายุกลุม่ นี ้เป็ นเด็กที่มากับผู้ปกครอง มาเล่นเครื่ องเล่น มาฝึ กเดิน วิ่งเล่น และเล่นสเก็ต
บอร์ ด ซึง่ มักจะอยู่บริ เวณสนามเด็กเล่น ส่วนมากบ้ านจะอยู่ใกล้ กบั สวนสาธารณะ โดยช่วงกลาง
อายุในกลุม่ นี ้คือกลุม่ วัยรุ่น กิจกรรมส่วนมาก คือการรวมกลุม่ พบปะ นัดทากิจกรรม เล่นกีฬาเป็ น
กลุม่ ได้ แก่ การวิ่ง เล่นแบคมินตัน บาสเก็ตบอล เล่นสเก็ตบอร์ ด ทานอาหาร และกลุม่ วัยรุ่นจะอยู่
ทากิจกรรมจนถึงช่วงค่าของวัน (ดูรายละเอียดจาตารางที่ 3และ4)
อายุ

กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในวันหยุด

เวลา

วัยสูงอายุ
- พบปะสังสรรค์
ช่วงเช้ า พูดคุย
- ออกกาลังกายแบบ
ออกแรงน้ อย (รามวย
จีน โยคะ ราพัด เดิน
ออก กาลังกาย
นัง่ เล่น)
- ชมวิวทิวทัศน์
ช่วงบ่าย - การนัง่ พักผ่อน อ่าน
หนังสือ

วัยผู้ใหญ่
- การออกกาลัง
กายโดยการวิ่ง
- รามวยจีน ราพัด
- เดินเล่น

นักศึกษา
- การวิ่งออกกาลัง
กาย
- การเดินเล่นเพื่อ
ผ่อนคลาย

เด็กนักเรียน
- ในช่วงเวลานี ้มี
ผู้ใช้ กลุ่มนี ้น้ อยมาก
- การเดินเล่น
- นัง่ เล่น
- อ่านหนังสือ

เด็กเล็ก
-เล่นเครื่ อง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็ นผู้พามา
พักผ่อน

- ออกกาลังกาย
- เดินเล่น
- พักผ่อน อ่าน
หนังสือ

เป็ นการรวมกลุ่ม
ของเด็กวัยรุ่น
- ออกกาลังกาย
- เล่นกีฬา

-เล่นเครื่ อง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็ นผู้พามา
พักผ่อน

ช่วงเย็น

- ตะกร้ อ
- แบดมินตัน
- วิ่งออกกาลังกาย
- เต้ นแอโรบิค
- พักผ่อน อ่าน
หนังสือ
- นัดพบกับกลุ่ม
เพื่อน

ตอนท้ ายของ
ช่วงเวลาจะเข้ ามา
ใช้ พื ้นที่มาก
- ออกกาลังกาย
- การวิ่ง
- นัดพปะกลุ่ม
เพื่อน
- การเล่นกีฬา
- วิ่งออกกาลังกาย
- เล่นแบดมินตัน
- เล่นสเก็ตบอร์ ด
- นัดพบปะกลุ่ม
เพื่อน

- เล่นเครื่ องเล่น
- มาฝึ กเดิน วิ่งเล่น
- เล่นสเก็ตบอร์ ด
- การรวมกลุ่ม
พบปะ นัดทา
กิจกรรม
- เล่นกีฬาเป็ นกลุ่ม

-เล่นเครื่ อง
เล่น โดย
ผู้ปกครองจะ
เป็ นผู้พามา
พักผ่อน

การออกกาลังกาย
แบบเบาๆ
- การเดิน
- การรามวยจีน รา
พัด
- การนัง่ พักผ่อน
- พบปะพูดคุยกับ
กลุ่มวัยสูงอายุ

ตารางที่ 4 กิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ ้นในวันหยุด
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นอกจากผู้ใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะส่วนใหญ่ที่ตงใจมาท
ั้
ากิจกรรมต่างๆภายในสวน
แล้ ว ยังมีผ้ ใู ช้ พื ้นที่อีกประเภทคือ ใช้ สวนเป็ นทางผ่าน เช่น การเดินเข้ าจากทางด้ านซอยศิริพฒ
ั น์
แล้ วเดินออกทางประตู ทางถนนมหาไชย เป็ นต้ น บางคนใช้ สวนเป็ นทางผ่านเพื่อย่นระยะในการ
เดิน บางคนเลือกที่จะเดินไกลกว่าแต่สภาพแวดล้ อมระหว่างทางที่ร่มรื่ นมากกว่าเดินที่ฟตุ บาทริ ม
ถนน โดยเส้ นทางที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่ประเภทนี ้นิยมใช้ เป็ นทางผ่านมีอยู่ 2 เส้ นทางหลักๆ คือ
เส้ นทางที่ 1 ส่วนใหญ่จากจะเดินเข้ าออกจากทางประตูด้านข้ างซอยศิริพฒ
ั น์และเดินไปทาง
ประตูช้างป้อมยามด้ านข้ างถนนศิริพงษ์ หรื อ เดินผ่านน ้าพุเพื่อไปออกประตูเล็กที่
อยู่ทางด้ านถนนมหาไชย (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 8)
เส้ นทางที่ 2 ส่วนใหญ่จากจะเดินเข้ าออกจากทางประตูใหญ่ทางถนนมหาไชยและเดินไปทาง
ประตูด้านข้ างซอยศิริพฒ
ั น์หรื อ ประตูเล็กที่ถดั จากประตูทางด้ านศิริพฒ
ั น์ (ดูราย
ละเอียดจากแผนผัง 8)

แผนผังที่ 8 เส้ นทางที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่ใช้ สวนรมณีนาถเป็ นเส้ นทางผ่าน
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5.1.2.สรุ ปการสังเกตการณ์ เบือ้ งต้ น
1. ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึน้ ภายในพืน้ ที่สวนรมณีนาถ
จากการสารวจเบื ้องต้ นพบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถมีทงหมด
ั้
10
กิจกรรม และสามารถแบ่งเป็ นกิจกรรม 2ประเภทคือ กิจกรรมพักผ่อนใจ (Passive Recreation)
และกิจกรรมออกกาลังกาย (Active Recreation) ได้ ดงั นี ้ (ดูภาพที่ 9– 14 ประกอบ)
1.1. กิจกรรมพักผ่อนใจ (Passive Recreation) ได้ แก่
- กิจกรรมนัง่ คุย นัง่ เล่นกับเพื่อน หรื อครอบครัว
- กิจกรรมฝึ กสอนวาดรูป
1.2. กิจกรรมออกกาลังกาย (Active Recreation) ได้ แก่
- กิจกรรมเดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- กิจกรรมเล่นเครื่ องเล่น
- กิจกรรมออกกาลังกายแบบออกแรงน้ อย (เช่น มวยจีน โยคะ ราพัด กาย
บริหาร เป็ นต้ น)
- กิจกรรมเล่นกีฬาเป็ นกลุม่ (เช่น ฟุตบอล ตะกร้ อ บาสเก็ตบอล เป็ นต้ น)
- กิจกรรมออกกาลังกายแบบออกแรง (เช่น แอโรบิค เป็ นต้ น)
- กิจกรรมออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ออกกาลังกาย
- กิจกรรมเล่นสเกตบอร์ ด

ภาพ 9 แสดงการเล่นตะกร้ อ

ภาพ 10 กิจกรรมฝึ กโยคะ
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ภาพ 11 แสดงการออกกาลังกาย

ภาพ 12 การเล่นฟุตบอล

ภาพ 13 กิจกรรมนัง่ เล่น พักผ่อน

ภาพ 14 กิจกรรมวิ่งออกกาลังกาย

2. กลุ่มผู้ใช้ งานในพืน้ ที่สวนรมณีนาถ
จากการสารวจเบื ้องต้ นพบว่า ผู้ใช้ สวนรมณีนาถ สามารถแบ่งตามอายุของผู้ที่มาใช้
สวนได้ 5 ช่วงอายุ คือ
- วัยผู้สงู อายุ (60 ปี ขึ ้นไป)
- วัยทางานหรือวัยผู้ใหญ่ (25-60 ปี )
- วัยนักศึกษา (18-25 ปี )
- วัยนักเรียน (6-18 ปี )
- เด็กเล็ก (ต่ากว่า 6ปี )
ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่ มีที่พกั อาศัยและสถานที่ทางานอยู่ใกล้ สวน การใช้ งานจะเป็ นเวลา
เย็นหลังเลิกงานช่วงเวลา และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมาพร้ อมกับครอบครัว

54
3. ช่ วงเวลา
จากการสารวจเบือ้ งต้ น พบช่วงเวลาที่ผ้ ูใช้ ส่วนใหญ่นิยมมาใช้ พืน้ ที่คือ ช่วงเวลาเช้ า
ตัง้ แต่สวนเปิ ดจนถึงเวลาประมาณ 9.00น. ปริ มาณการใช้ พื ้นที่เริ่ มเบาบาง ส่วนในช่วงบ่าย
ประมาณ 15.00น. เป็ นต้ นไปเริ่มมีการใช้ พื ้นที่หนาแน่นอีกครัง้ เนื่องจากเป็ นเวลาหลังเรี ยน และ
ปริ มาณแสงแดดค่อนข้ างน้ อยลง และช่วงเย็น -หัวค่า เป็ นช่วงเวลาที่ผ้ ูใช้ นิยมมาทากิ จกรรม
เนื่องจากสภาพอากาศไม่ร้อน และเป็ นเวลาหลังเลิกงาน เลิกเรี ยน จึงสรุ ปได้ ว่าช่วงเวลาที่มี
ผู้ใช้ งานนิยมมาทากิจกรรม 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้ า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น-หัวค่า
5.2. การสังเกตการณ์ (Observation)
ในการการสังเกตการณ์ (Observation) จะแบ่งช่วงเวลาในการสารวจเป็ น 3 ช่วง คือ
เช้ า (06.00-08.00), (07.00-09.00), บ่าย (15.00-17.00), เย็น (17.00-19.00) โดยจะทาการ
สารวจช่วงเวลาละ 2 วัน ทัง้ ในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยในวันธรรมดาจะทาการ
สารวจในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์จะทาการสารวจทัง้ 2 วันคือ
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 2)

ช่วงเวลา
ช่วงเช้ า
ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น-หัวค่า

เวลา
06.00-08.00
07.00-09.00
15.00-17.00
17.00-19.00

จ.

วันธรรมดา
อ.
พ.
พฤ.

ศ.

วันหยุด
ส.
อา.

ตาราง 2 การสารวจภาคสนามช่วงเวลาต่างๆในวันธรรมดาและวันหยุด

จากการสังเกตการณ์ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณี นาถเบื ้องต้ น ในช่วงวันและ
เวลาต่างๆ โดยสามารถแบ่งเป็ นหัวข้ อได้ ดงั นี ้คือ
- การใช้ งานที่สมั พันธ์กบั พื ้นที่
- การใช้ งานที่สมั พันธ์กบั ช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้ สวน
- การใช้ งานที่สมั พันธ์กบั วัน
- สรุปข้ อมูลการใช้ พื ้นที่หรื อการทากิจกรรมต่างๆตามวัน มีรายละเอียดดังนี ้
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5.2.1. การใช้ งานที่สัมพันธ์ กับพืน้ ที่
จากข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตการณ์ในวันธรรมดา วันเสาร์ และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา
ต่างๆ จะพบว่าในวันต่างๆมีลกั ษณะการทากิจกรรมที่ตา่ งกันและเหมือนกันอยู่บ้าง ในบางกิจกรรม
ในหัวข้ อนี ้จะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการใช้ งานที่เกิดขึ ้นที่สมั พันธ์กบั พื ้นที่ ตาแหน่งที่ทากิจกรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.2.1.1 การใช้ พนื ้ ที่ในวันธรรมดา ช่ วงเช้ า
การเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันธรรมดา ช่วงเช้ า ทาการเก็บข้ อมูลในวันพฤหัสบดี และ
วันศุกร์ โดยทาการสารวจในช่ว งเวลาเดียวกันทัง้ 2 วันคือ 06.00-08.00น. กิจกรมที่เกิดขึ ้นในช่วง
เช้ าของทัง้ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ มีลกั ษณะกิจกรรมและตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมเหมือนกัน จะ
ต่างกันที่ปริมาณการใช้ พื ้นที่ในแต่ละวัน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเช้ า ได้ แก่ เดิน -วิ่งออกกาลัง
กาย, เต้ นแอโรบิค, ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์, เล่นกีฬา, โยคะ, การนัง่ เล่นพักผ่อนหลังจากทา
กิจกรรม, รามวยจีน/ราพัด โดยลักษณะการเกิดและตาแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันพฤหัสบดี
และวันศุกร์ ช่วงเช้ ามีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันพฤหัสบดี เวลา 06.00-08.00 น.
จากการเก็บข้ ออมูลภาคสนามในวัน พฤหัสบดี ช่วงเช้ าพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่
สวนรมณีมีเพียง 2 กลุ่มเท่านัน้ คือ ผู้สงู อายุและผู้ใหญ่ ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ของผู้สงู อายุจะ
มากกว่าผู้ใหญ่ กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่นิยมทาค่อนข้ างจะคล้ ายกันจะต่างกันก็ที่จานวนผู้ใช้
โดยที่กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่นิยมทา คือ เดิน -วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณทางเดิน
รอบพื ้นที่สวน, เต้ นแอโรบิค บริ เวณที่จอดรถที่ติดกับซอยศิริพฒ
ั น์และพื ้นที่บริ เวณทางเดิน , ออก
กาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและพืน้ ที่ลานอเนกประสงค์ ที่มีการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ออกกาลังกายไว้ ให้ , เล่นกีฬา เช่น ตระกร้ อ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในสนามฝึ กหั ดกีฬา แต่มี
บางกลุม่ นิยมเล่นบริเวณลานสเก็ต เนื่องจากพื ้นที่ในสนามฝึ กหัดกีฬา มีพื ้นที่ไม่เพียงพอ
นอกจากนี ้ยังมีการเล่นแบตมินตัน บริ เวณทางเดิน , โยคะ บริ เวณลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ า , การ
นัง่ เล่นพักผ่อนหลังจากทากิจกรรม จะมีปริ มาณผู้สงู อายุมากกว่าผู้ใหญ่ นิยมพักผ่อ นตามพื ้นที่ที่
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ตามทางเดิน เช่น โต๊ ะม้ าหิ น เก้ าอี ้ไม้ และศาลา, ส่วนกิจกรรมรามวยจี น /ราพัด
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บริ เวณลานอเนกประสงค์ ใกล้ กับประติมากรรมนา้ พุเฉลิมพระเกียติ ลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ า
และพื ้นที่ลานอเนกประสงค์ใกล้ กบั พื ้นที่ที่มีอปุ กรณ์ออกกาลังกาย ราพัด /รามวยจีนเป็ นกิจกรรมที่
ผู้สงู อายุนิยมทา ส่วนวัยผู้ใหญ่ไม่นิยมทากิจกรรมนี ้ (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 5.2)

แผนผังที่ 9 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันพฤหัสบดีชว่ งเช้ า (06.00-08.00)

2. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันศุกร์ เวลา 06.00-08.00 น.
ในช่วงเช้ าวันศุกร์ พบว่ากลุม่ ผู้ใช้ งานในช่วงเช้ าวันศุกร์ มี 2 กลุม่ คือ ผู้สงู อายุและผู้ใหญ่
ปริ มาณการเข้ าใช้ พื น้ ที่ของผู้สูงอายุจะมากกว่า ผู้ใหญ่ กิ จกรรมที่ ผ้ ูสูง อายุและผู้ใหญ่ นิ ยมท า
ค่อนข้ างจะคล้ ายกัน โดยที่กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่นิยมทา คือ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณ
ทางเดินรอบพื ้นที่สวน, เต้ นแอโรบิค บริ เวณที่จอดรถที่ติดกับซอยศิริพฒ
ั น์และพื ้นที่บริ เวณทางเดิน
, ออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและพืน้ ที่ ล านอเนกประสงค์ ที่ มีก าร
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ออกกาลังกายไว้ ให้ , เล่นกีฬา เช่น ตระกร้ อ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในสนามฝึ กหัด
กีฬา, โยคะ บริ เวณลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ า เป็ นตาแหน่งเดียวกับวันพฤหัสบดี , การนัง่ พักผ่อน
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หลังจากทากิจกรรม จะมีปริ มาณผู้สงู อายุมากกว่าผู้ใหญ่ นิยมพักผ่อนตามพื ้นที่ที่จดั เตรี ยมไว้ ให้
ตาม, ส่ว นกิ จ กรรมร ามวยจี น /ร าพัด เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ผ้ ูใ ช้ ก ลุ่ม เดี ย วคื อ ผู้ สูง อายุ บริ เ วณลาน
อเนกประสงค์ ใกล้ กบั ประติมากรรมน ้าพุเฉลิมพระเกียติ ลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ า และพื ้นที่ลาน
อเนกประสงค์ใกล้ กบั พื ้นที่ที่มีอปุ กรณ์ออกกาลังกาย (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 10)

แผนผังที่ 10 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันศุกร์ ชว่ งเช้ า (06.00-08.00)

5.2.1.2 ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่ในวันธรรมดา ช่ วงบ่ าย
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันธรรมดา ช่วงบ่ายทาการเก็บข้ อมูลในวันพฤหัสบดี
และวันศุกร์ ทาการสารวจในวันพฤหัสบดีเวลา 15.00-17.00น. และวันศุกร์ เวลา14.00-16.00น.
กิจกรมที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายของทังวั
้ นพฤหัสบดีและวันศุกร์ จะแตกต่างไปจากกิจกรรมในช่วงเช้ า
บ้ า งมี กิ จ กรรมที่ เ หมื อ นเดิ มและต่ า งกัน ไป โดยลัก ษณะกิ จ กรรมและต าแหน่ ง ที่ เ กิ ด กิ จ กรรม
คล้ ายกันทัง้ ในวันพฤหัสบดีและวันศุก ร์ จะต่างกันที่ปริ มาณการใช้ พืน้ ที่ในแต่ละวัน กิจกรรมที่
เกิดขึ ้นในช่วงเวลาบ่าย ได้ แก่ เดิน -วิ่งออกกาลังกาย, การออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ , โยคะ,
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เล่นกีฬา, นัง่ เล่นพักผ่อนหลังจากทากิจกรรมหรื อนัง่ คุย, ส่วนรามวยจีน/ราพัด, เล่นเครื่ องเล่น และ
เล่นสเก็ตที่ลานสเก็ต ในช่วงเวลานี ้จะมีกลุ่มนักเรี ยนใช้ พื ้นที่ค่อนข้ างเยอะ เนื่องจากเป็ นเวลาหลัง
เลิกเรียน เด็กนักเรียนจากโดรงเรี ยนที่อยู่ละแวกนี ้จึงนิยมมาเล่นกีฬา ออกกาลังกาย นัง่ คุย/นัง่ เล่น
กัน เป็ นต้ น โดยลักษณะการเกิดและตาแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ช่วง
บ่ายมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-17.00 น.
พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่ ทุกช่วงวัย ปริ มาณการเข้ าใช้ พืน้ ที่ ของผู้สูงอายุจะมาก
ที่สดุ รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่ นักเรี ยน นักศึกษาและเด็กเล็กตามลาดับดังนี ้ การเดิน-วิ่งออกกาลังกาย
บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่ นักศึกษานิยมทา, การออกกาลังกาย
แบบใช้ อปุ กรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและลานอเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ไว้ ให้ เป็ น
กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทา, ส่วนกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่นิยม
ทาคือโยคะบริ เวณลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ าและเป็ นตาแหน่งเดียวกับช่วงเช้ า , การเล่นกีฬา วัย
ผู้ใหญ่นิยมเล่นตะกร้ อบริ เวณลานอเนกประสงค์ ใกล้ กับประติมากรรมนา้ พุเฉลิมพระเกียติ เด็ก
นักเรี ยนนิยมมาเล่นฟุตบอลที่สนามฝึ กหัดกีฬาหลังโรงเรี ยนเลิก นอกจากนีน้ กั ศึกษาและนักเรี ยน
เล่นแบตมินตัน บริเวณสนามเปตอง, การนัง่ เล่นพักผ่อนหลังจากทากิจกรรมหรื อนัง่ คุย ตามพื ้นที่ที่
จัดเตรียมไว้ ให้ ตามทางเดิน เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่ และนักเรี ยนนิยมทา, ส่วนรามวยจีน/รา
พัด บริ เวณลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ า เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทา ในช่วงบ่ายอากาศร้ อนจึงมี
จานวนในการทากิจกรมนี ้ค่อนข้ างน้ อย, กิจกรรมที่เด็กเล็กและเด็กนัก เรี ยนนิยมทาคือ เล่นเครื่ อง
เล่นที่สนามเด็กเล่น และเด็กนักเรียนเล่นสเก็ตที่ลานสเก็ต (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 11)
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แผนผังที่ 11 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันพฤหัสบดีชว่ งบ่าย (15.00-17.00)

2. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น.
ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายวันศุกร์ พบว่ามีลกั ษณะใกล้ เคียงกับช่วงบ่าย
วันพฤหัสบดี โดยทังประเภทของกิ
้
จกรรม ตาแหน่งที่เกิดกิจกรรม และกลุม่ ผู้ใช้ งานพบว่ามีลกั ษณะ
เหมือนกัน จะมีแตกต่างไปบ้ างก็ที่จานวนของผู้ใช้ ดังนี ้ การเดิน-วิ่งออกกาลังกายบริ เวณทางเดิน
รอบพื ้นที่สวน เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่ นักศึกษานิ ยมทา, การออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์
ในบริเวณสวนสุขภาพและลานอเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ไว้ ให้ เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ
ผู้ใหญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทา, ส่วนกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่นิยมทาคือโยคะบริ เวณ
ลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ าและเป็ นตาแหน่งเดียวกับช่วงเช้ า, การเล่นกีฬา วัยผู้ใหญ่นิยมเล่นตะกร้ อ
(ตาแหน่งเดียวกับช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ) เด็กนักเรี ยนนิยมมาเล่นฟุตบอลที่สนามฝึ กหัดกีฬา, การ
นั่งเล่นพักผ่อนหลังจากทากิจกรรมหรื อนั่งคุย ตามพืน้ ที่ ที่จัดเตรี ยมไว้ ให้ ตามทางเดินหรื อลาน
สนามหญ้ าบางส่วน เป็ นกิจกรรมที่ผ้ ูสูงอายุ ผู้ใหญ่ และนักเรี ยนนิยมทา, ส่วนรามวยจีน /ราพัด
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บริ เวณลานโล่งที่ เป็ นสนามหญ้ า เป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูสูง อายุนิ ย มทา ในช่ว งบ่า ยอากาศร้ อนจึง มี
จานวนในการทากิจกรมนี ้ค่อนข้ างน้ อย, กิจกรรมที่เด็กนักเรี ยนนิยมทาคือ เล่นเครื่ องเล่นที่สนาม
เด็กเล่น และเล่นสเก็ตที่ลานสเก็ต (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 12)

แผนผังที่ 12 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันศุกร์ ชว่ งบ่าย (14.00-16.00)

5.2.1.3 ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่ในวันธรรมดา ช่ วงเย็น-หัวค่า
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันธรรมดา ช่วงเย็น-หัวค่าทาการเก็บข้ อมูลในวันพุธ
และวันพฤหัสบดี โดยทาการสารวจในช่วงเวลาเดียวกันทัง้ 2 วันคือ 17.00-19.00น. กิจกรมที่
เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่าของทัง้ วันพุธและวันพฤหัสบดี จะมีลกั ษณะกิจกรรมและตาแหน่งที่เกิด
กิ จกรรมคล้ ายกัน ทัง้ ในวันพุธและวันพฤหัสบดี จะต่า งกันที่ ปริ มาณการใช้ พืน้ ที่ ในแต่ละวัน
กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในช่วงเวลาเย็น-หัวค่า ได้ แก่ เดิน-วิ่ งออกกาลังกาย, ออกกาลังกายแบบใช้
อุปกรณ์, โยคะ, เล่นกีฬา, เต้ นแอโรบิค, นัง่ เล่นพักผ่อนหลังจากทากิจกรรมหรื อนัง่ คุย , รามวยจีน/
ราพัด, เล่นเครื่ องเล่น และเล่นสเก็ต ในช่วงเวลานี ้จะมีกลุ่มนักศึกษาใช้ พื ้นที่ค่อนข้ างเยอะกว่าใน
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ช่วงเวลาอื่นๆของวัน โดยลักษณะการเกิดและตาแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันพุธและวัน
พฤหัสบดีช่วงเย็น-หัวค่า มีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันพุธ เวลา 17.00-19.00 น.
จากการเก็บข้ ออมูลภาคสนามในวัน พุธ ช่วงเย็น-หัวค่าพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่ 4
กลุ่ม คือ ผู้สงู อายุ ผู้ใหญ่ นักเรี ยน และนักศึกษา ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ของผู้สงู อายุจะมากที่สดุ
รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่ นักเรี ยน และนักศึกษาตามลาดับดังนี ้ การเดิน-วิ่ งออกกาลังกาย บริ เวณ
ทางเดินรอบพื ้นที่สวน เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่ นักศึกษานิยมทา, การออกกาลังกายแบบใช้
อุปกรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและลานอเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ไว้ ให้ เป็ นกิจกรรม
ที่ผ้ ูสูงอายุ ผู้ใหญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทา, ส่วนกิจกรรมที่ผ้ ูสูงอายุและผู้ใหญ่นิยมทาคือ
โยคะ บริ เวณลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ าและเป็ นตาแหน่งเดียวกับช่วงเช้ า , การเล่นกีฬา วัยผู้ใหญ่
และนักศึกษานิยมเล่นตะกร้ อบริ เวณลานอเนกประสงค์ใกล้ กบั ประติมากรรมน ้าพุเฉลิมพระเกียติ
และบริเวณบ่อบาบัดน ้าเสีย วัยผู้ใหญ่ นักศึกษาและเด็กนักเรี ยนนิยมมาเล่นฟุตบอลที่สนามฝึ กหัด
กีฬา และมีนกั เรี ยนเล่นแบตมินตัน บริ เวณทางเดินข้ างสนามเปตอง, เต้ นแอโรบิค บริ เวณลาน
อเนกประสงค์ใกล้ กบั ประติมากรรมน ้าพุเฉลิมพระเกียติและพื ้นที่ลานอเนกประสงค์ใกล้ กบั พื ้นที่ที่
มีอุปกรณ์ออกกาลังกาย กิจกรรมนี ผ้ ้ ูสูงอายุและผู้ใหญ่นิยมทา, การนั่งเล่นพักผ่อนหลังจากทา
กิจกรรมหรื อนั่งคุย ตามพืน้ ที่ที่จัดเตรี ยมไว้ ให้ ตามทางเดิน เป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูสูงอายุ ผู้ใหญ่ และ
นักเรี ยนนิยมทา, ส่วนรามวยจีน/ราพัด บริ เวณลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ า เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู ูงอายุ
นิยมทา, กิจกรรมที่เด็กนักเรี ยนนิยมทาคือ เล่นเครื่ องเล่นที่สนามเด็กเล่น ส่วนกิจกรรมที่นกั ศึกษา
และเด็กนักเรียนนิยมทาคือ เล่นสเก็ตที่ลานสเก็ต(ดูรายละเอียดจากแผนผัง 13)
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แผนผังที่ 13 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันพุธช่วงเย็น (17.00-19.00)

2. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น.
ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่า วันพฤหัสบดี พบว่ามีลกั ษณะใกล้ เคียง
กับช่วงเวลาเดี ยวกันของวัน พุธ โดยทัง้ ประเภทของกิ จกรรม ตาแหน่งที่ เกิ ดกิ จกรรม และกลุ่ม
ผู้ใช้ งานพบว่ามีลกั ษณะเหมือนกัน จะมีแตกต่างไปบ้ างก็ที่จานวนของผู้ใช้ ดงั นี ้ กิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ในวันพฤหัสมีลกั ษณะเดียวกันของวันพุธในช่วงเวลาเดียวกัน จะต่างกันตรงที่มีการเล่นตะกร้ อของ
ผู้ใหญ่และนักศึกษาเพิ่มมาตรงบริ เวณทางเดินใกล้ กบั ลานอเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์
ออกกาลังกายไว้ และที่ต่างกันอีกอย่างคือในวันพฤหัสบดี ช่วงเย็น -หัวค่าจะไม่มีเด็กนักเรี ยนมา
เล่ น แบตมิ น ตัน เหมื อ นวัน พุธ ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ส่ ว นกิ จ กรรมอื่ น ๆค่ อ นข้ า งเหมื อนกั น (ดู
รายละเอียดจากแผนผัง 14)
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แผนผังที่ 14 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันพฤหัสบดีชว่ งเย็น (17.00-19.00)

5.2.1.4 ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่ วงเช้ า
การเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ช่วงเช้ า จะทาการเก็บข้ อมูล ทัง2วั
้ น
คื อ เสาร์ และวัน อาทิ ต ย์ โดยท าการส ารวจในช่ว งเวลาเดี ย วกัน ทัง้ 2 วัน คื อ 07.00-09.00น.
เนื่องจากเป็ นวันหยุดผู้ใช้ พื ้นที่อาจมาใช้ พื ้นที่สายช้ ากว่าวันธรรมดา กิจกรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเช้ าของ
ทังวั
้ นเสาร์ และวันอาทิตย์ มีลกั ษณะกิจกรรมและตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมต่างกันบ้ าง โดยที่ลกั ษณะ
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันเสาร์ มีลกั ษณะคล้ ายกับกิจกรรมที่เกิดในวันธรรมดาช่วงเช้ า โดยที่ปริ มาณ
ของผู้ใช้ งานในวันเสาร์ จะมีมากกว่าผู้ใช้ งานในวันอาทิตย์ และในวันอาทิตย์รูปแบบของกิจกรรมที่
เกิดขึ ้นมีน้อยกว่าในวันอื่นๆ แต่กิจกรรมประเภทพวกพักผ่อน ผ่อนคลาย จะมีจานวนผู้ทากิจกรรม
ประเภทนีม้ ากกว่าวันอื่นๆ โดยลักษณะการเกิดและตาแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวัน วันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ ช่วงเช้ ามีรายละเอียดดังนี ้
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1. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในเสาร์ เวลา 07.00-09.00 น.
ในวันเสาร์ ช่วงเช้ าพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่ 4 กลุ่ม คือ ผู้สงู อายุ ผู้ใหญ่ นักศึกษา
และเด็กเล็ก ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ของผู้ใหญ่จะมากที่สดุ รองลงมาเป็ นสูงอายุ นักศึกษา และ
เด็กเล็กตามลาดับ โดยที่กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ และผู้ใหญ่นิยมทา คือ เต้ นแอโรบิค บริ เวณที่จอดรถที่
ติ ด กับ ซอยศิ ริ พัฒน์ , ออกก าลัง กายแบบใช้ อุป กรณ์ ในบริ เวณสวนสุข ภาพและพื น้ ที่ ล าน
อเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ออกกาลังกายไว้ ให้ , นัง่ เล่นพักผ่อนหลังจากทากิจกรรม จะ
มีปริ มาณผู้สูงอายุมากกว่ า ผู้ใหญ่ นิ ย มพัก ผ่ อ นตามพื น้ ที่ ที่ จัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ต ามทางเดิ น ส่ว น
กิจกรรมที่ผ้ ูสงู อายุ ผู้ใหญ่ และนักศึกษานิยมทา คือ เดิน -วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณทางเดินรอบ
พื ้นที่สวน, เล่นกีฬา เช่น ตระกร้ อ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในสนามฝึ กหัดกีฬา แต่มีบางกลุ่มนิยมเล่น
บริ เวณลานสเก็ต เนื่องจากพื ้นที่ในสนามฝึ กหัดกีฬา มีพื ้นที่ไม่เพียงพอ กิจกรรมรามวยจีน/ราพัด
บริ เ วณพื น้ ที่ ล านอเนกประสงค์ ใ กล้ กับ พื น้ ที่ ที่ มี อุปกรณ์ อ อกก าลัง กาย ร าพัด /ร ามวยจี น เป็ น
กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทาเพียงช่วงวัยเดียว และกิจกรรมที่เด็กเล็กทาคือเล่นเครื่ องเล่นที่สนามเด็ก
เล่น (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 15)

แผนผังที่ 15 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันเสาร์ ชว่ งเช้ า (07.00-09.00)
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2. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันอาทิตย์ เวลา 07.00-09.00 น.
ในวันอาทิตย์ ช่วงเช้ าพบว่ามีการเข้ าใช้ พื ้นที่น้อยกว่าวันอื่นๆ แต่มีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่
ทุกช่วงวัย ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ของสูงอายุจะมากที่สดุ รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่ นักศึกษา นักเรี ยน
และเด็กเล็กตามลาดับ โดยกิจกรรมที่เกือบทุกช่วงวัย(ยกเว้ นเด็กเล็ก)นิยมทาคือ เดิน-วิ่งออกกาลัง
กาย บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน ส่วนกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ และผู้ใหญ่นิยมทาคือ ออกกาลังกาย
แบบใช้ อปุ กรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและพื ้นที่ลานอเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ออก
กาลังกายไว้ ให้ , นั่งเล่นพักผ่อนหลังจากทากิจกรรม จะมีปริ มาณผู้สูงอายุมากกว่าผู้ใหญ่ นิยม
พักผ่อนตามพื ้นที่ที่จดั เตรียมไว้ ให้ ตามทางเดิน เช่น โต๊ ะม้ าหิน เก้ าอี ้ไม้ ศาลา เป็ นต้ น และลานโล่ง
ที่เป็ นสนามหญ้ าบางส่วน ส่วนกิจกรรมที่ ผู้ใหญ่ และนักศึกษานิยมทาคือ เล่นกีฬา เช่น ตระกร้ อ
ฟุตบอล นิยมเล่นในสนามฝึ กหัดกีฬา กิจกรรมของเด็กเล็กคือ เล่นเครื่ องเล่นที่สนามเด็กเล่น (ดู
รายละเอียดจากแผนผัง 16)

แผนผังที่ 16 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันอาทิตย์ชว่ งเช้ า (07.00-09.00)
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5.2.1.5 ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่ วงบ่ าย
การเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ช่วงบ่าย จะทาการเก็บข้ อมูลทัง2วั
้ น
คือเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยทาการสารวจในช่วงเวลาเดียวกันทัง้ 2 วันคือ 15.00-17.00น. กิจกรม
ที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายของทัง้ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีลกั ษณะกิจกรรมและตาแหน่งที่เกิดกิจกรรม
แตกต่างกันบ้ าง โดยที่ลกั ษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันเสาร์ มีลกั ษณะคล้ ายกับกิจกรรมที่เกิดในวัน
ธรรมดา โดยที่ปริ มาณของผู้ใช้ งานในวันเสาร์ จะมีมากกว่าผู้ใช้ งานในวันอาทิตย์ และในวัน
อาทิตย์รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมีน้อยกว่าในวันอื่นๆ แต่กิจกรรมประเภทพวกพักผ่อน ผ่อน
คลาย จะมีจานวนผู้ทากิจกรรมประเภทนี ้มากกว่า วันอื่นๆ ส่วนในวันเสาร์ มีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ ามา
นอกเหนือวันอื่นๆ คือการฝึ กสอนวาดรู ปของเด็กนักศึกษาและนักเรี ยน โดยลักษณะการเกิดและ
ตาแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่วงบ่ายมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันเสาร์ เวลา 15.00-17.00 น.
พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่ทกุ ช่วงวัย ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ของผู้ใหญ่จะมากที่สดุ
รองลงมาเป็ นผู้สูงอายุ นักเรี ยน นักศึกษาและเด็กเล็กตามลาดับ โดยกิจกรรมที่เกือบทุกช่วงวัย
(ยกเว้ นเด็กเล็ก )นิยมทาคือ การออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและลาน
อเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ไว้ ให้ ส่วนกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่และนักศึกษานิยมทา
คือ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน, เล่นกีฬา นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมเล่น
ฟุตบอลบริ เวณสนามฝึ กหัดกีฬา นอกจากนี ้นักศึกษาและผู้ใหญ่เล่นแบตมินตัน บริ เวณทางเดิน,
กิจกรรมที่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนนิยมทาคือ เล่นเครื่ องเล่นที่สนามเด็กเล่น ส่วนการพักผ่อน ปิ กนิ
คส่ว นใหญ่ มาเป็ นครอบครั ว มี ตัง้ แต่ วัย สูง อายุ ผู้ใหญ่ แ ละนัก เรี ย น ส่ว นใหญ่ ใ ช้ พื น้ ที่ ที่ มีก าร
จัดเตรี ยมไว้ ให้ เช่น โต๊ ะม้ า หิน เก้ าอีไ้ ม้ ศาลา เป็ นต้ น และลานสนามหญ้ าโล่ง กระจายกันไป
นอกจากนี ้ยังมีการฝึ กสอนวาดรูป ส่วนใหญ่เป็ นวัยนักเรี ยนและนักศึกษา ฝึ กสอนวาดรูปกันบริ เวณ
ลานสนามหญ้ าตรงข้ ามกับน ้าพุ (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 17)
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แผนผังที่ 17 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันเสาร์ ชว่ งบ่าย (15.00-17.00)

2. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น.
พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่ทกุ ช่วงวัย ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ของผู้ใหญ่จะมากที่สดุ
รองลงมาเป็ นผู้นักเรี ยน สูงอายุ เด็ก เล็ก และนัก ศึกษาตามลาดับ กิ จกรรมที่ เกิ ด ขึน้ เป็ นแบบ
passive คือการมาพักผ่อน ปิ กนิคกับครอบครัวเป็ นส่วนใหญ่ มีการใช้ พื ้นที่สนามหญ้ ามากกว่าวัน
อื่นๆ ที่ทาการเก็บข้ อมูล โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่และนักศึกษานิยมทาคือ เดิน-วิ่งออกกาลัง
กาย บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน, การออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและ
ลานอเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ ให้ กิจกรรมที่ ผู้ใหญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทา
คือ เล่นฟุตบอลบริ เวณสนามฝึ กหัดกี ฬา นอกจากนี น้ ัก เรี ยนและผู้ใหญ่ เล่นแบตมินตันบริ เวณ
ทางเดิน และมีวยั ผู้ใหญ่กบั เด็กนักเรี ยนเล่นตะกร้ อกันบริ เวณบ่อบาบัดน ้าเสีย กิจกรรมที่เด็กเล็ก
และเด็กนักเรียนนิยมทาคือ เล่นเครื่ องเล่นที่สนามเด็กเล่น ส่วนการพักผ่อน ปิ กนิคส่วนใหญ่มาเป็ น
ครอบครัว มีตงแต่
ั ้ วยั สูงอายุ ผู้ใหญ่ นักเรี ยน และเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ใช้ พื ้นที่ที่มีการจัดเตรี ยมไว้ ให้
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เช่น โต๊ ะม้ าหิน เก้ าอี ้ไม้ ศาลา เป็ นต้ น และลานสนามหญ้ าโล่ง กระจายกันไป กิจกรรมที่นกั ศึกษา
กับเด็กนักเรี ยนนิยมทากันคือเล่นสเก็ตบริ เวณลานสเก็ต (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 18)

แผนผังที่ 18 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันอาทิตย์ชว่ งบ่าย (15.00-17.00)

5.2.1.6 ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่ วงเย็น-หัวค่า
การเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่วงเย็น-หัวค่า จะทาการเก็บข้ อมูลทัง้
2วัน คือเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยทาการสารวจในช่วงเวลาเดียวกันทัง้ 2 วันคือ 17.00-19.00น. กิจ
กรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่า ของทังวั
้ นเสาร์ และวันอาทิตย์ มีลกั ษณะกิจกรรมและตาแหน่งที่เกิด
กิจกรรมแตกต่างกัน โดยที่ลกั ษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันเสาร์ มีลกั ษณะคล้ ายกับกิจกรรมที่เกิดใน
วันธรรมดาแต่มีปริ มาณการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ งานน้ อยกว่า โดยที่ปริ มาณของผู้ใช้ งานในวันเสาร์ จะ
มีมากกว่าผู้ใช้ งานในวันอาทิตย์ และในวันอาทิตย์รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมีน้อยกว่าในวัน
อื่นๆ แต่กิจกรรมประเภทพวกพักผ่อ น ผ่อนคลาย จะมีจานวนผู้ทากิจกรรมประเภทนี ้มากกว่าวัน
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อื่นๆ โดยลักษณะการเกิดและตาแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ช่วงเย็นหัวค่า มีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันเสาร์ เวลา 17.00-19.00 น.
พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่ ทุกช่วงวัย ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ของผู้ใหญ่จะมากที่สดุ
รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุ นักศึกษา นักเรี ยนและเด็กเล็กตามลาดับ โดยกิจกรรมที่เกือบทุกช่วงวัย
(ยกเว้ นเด็กเล็ก )นิยมทาคือ การออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและลาน
อเนกประสงค์ที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ ให้ , เดิน-วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน
กิจกรรมที่ผ้ ูใหญ่ นักศึกษา และเด็กนักเรี ยนนิ ยมทาคือ เล่นฟุตบอลบริ เวณสนามฝึ กหัดกีฬา
นอกจากนี ้นักศึกษาและผู้ใหญ่เล่นตะกร้ อกันบริ เวณลานอเนกประสงค์ใกล้ กบั ประติมากรรมน ้าพุ
เฉลิมพระเกียติ บริเวณบ่อบาบัดน ้าเสียและทางเดิน กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่นิยมทาคือ เต้ น
แอโรบิคบริ เวณลานอเนกประสงค์ใกล้ กบั ประติมากรรมน ้าพุเฉลิมพระเกียติ และฝี กโยคะ บริ เวณ
ลานโล่งที่เป็ นสนามหญ้ า กิจกรรมการพักผ่อน ปิ กนิคส่วนใหญ่มาเป็ นครอบครัว มีตงแต่
ั ้ วยั สูงอายุ
ผู้ใหญ่ นักเรียน และเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ใช้ พื ้นที่ที่มีการจัดเตรี ยมไว้ ให้ เช่น โต๊ ะม้ าหิน เก้ าอี ้ไม้ ศาลา
เป็ นต้ น และลานสนามหญ้ าโล่ง กระจายกันไป กิจกรรมรามวยจีน/ราพัด บริ เวณลานโล่งที่เป็ น
สนามหญ้ า เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทา ช่วงวัยอื่นไม่นิยมทา กิจกรรมที่เด็กนักเรี ยนและเด็กเล็ก
นิยมทาคือ เล่นเครื่องเล่นบริเวณสนามเด็กเล่น ส่วนกิจกรรมที่นกั ศึกษาและเด็กนักเรี ยนนิยมทาคือ
เล่นสเก็ตบริเวณลานสเก็ต (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 19)
2. การกระจายตัวของผู้ใช้ ในวันอาทิตย์ เวลา 17.00-19.00 น.
จากการเก็บข้ ออมูลภาคสนามพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ งานในพื ้นที่ทกุ ช่วงวัย ปริ มาณการเข้ า
ใช้ พื ้นที่ของผู้ใหญ่จะมากที่สดุ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุ นักเรี ยน นักศึกษาและเด็กเล็กตามลาดับ
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันอาทิตย์เป็ นแบบpassive คือการมาพักผ่อน ปิ กนิคกับครอบครัวเป็ นส่วน
ใหญ่ มีการใช้ พื ้นที่สนามหญ้ ามากกว่าวันอื่นๆ โดยกิจกรรมที่เกือบทุกช่ วงวัย(ยกเว้ นเด็กเล็ก)นิยม
ทาคือ การออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ในบริ เวณสวนสุขภาพและลานอเนกประสงค์ที่มีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ ให้ กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ ผู้ใหญ่ และนักศึกษา นิยมทาคือเดิน -วิ่งออกกาลังกาย
บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน กิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่ นักศึกษา และเด็ กนักเรี ยนนิยมทาคือ เล่นฟุตบอล
บริ เวณสนามฝึ กหัดกีฬา ผู้ใหญ่และนักเรี ยนเล่นตะกร้ อบริ เวณบ่อบาบัดน ้าเสีย นอกจากนี ้นักเรี ยน
และผู้ใหญ่เล่นแบตมินตันกันบริเวณทางเดิน กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่นิยมทาคือ เต้ นแอโรบิค

70
บริ เวณลานอเนกประสงค์ใกล้ กบั ประติมากรรมน ้าพุเฉลิมพระเกียติ กิจกรรมการพักผ่อน ส่วนใหญ่
มาเป็ นครอบครัว มีตงแต่
ั ้ วยั สูงอายุ ผู้ใหญ่ นักเรี ยน และเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ใช้ พื ้นที่ที่มีการจัดเตรี ยม
ไว้ ให้ เช่น โต๊ ะม้ าหิน เก้ าอี ้ไม้ ศาลา เป็ นต้ น และลานสนามหญ้ าโล่ง กระจายกันไป กิจกรรมที่เด็ก
นักเรียนและเด็กเล็กนิยมทาคือเล่นเครื่ องเล่นบริ เวณสนามเด็กเล่น ส่วนกิจกรรมที่เด็กนักเรี ยนนิยม
ทาคือ เล่นสเก็ตบริเวณลานสเก็ต (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 20)

แผนผังที่ 19 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันเสาร์ ชว่ งเย็น (17.00-19.00)
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แผนผังที่ 20 ผังการกระจายตัวของกิจกรรมในวันอาทิตย์ช่วงเย็น (17.00-19.00)

สรุ ปจากผังกิจกรรม
สภาพการใช้ สวนรมณีนาถในวันธรรมดา
สรุปจากผังพฤติกรรมของผู้ที่เข้ ามาใช้ สวนรมณีนาถในวันธรรมดาพบว่า ช่วงเวลาเย็น หัวค่า 17.00-19.00น. เป็ นช่วงที่มีการกระจายตัวของผู้ใช้ งาน วัยผู้ใหญ่ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่ม
เด็กนักเรี ยน มากที่สดุ รองลงมาคือช่วงเวลาบ่าย 15.00-17.00น. โดยมีการกระจายตัวของผู้ใช้ วยั
สูงอายุ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มเด็กนักเรี ยน ส่วนช่วงเวลาอื่นมีการกระจายตัวของผู้ใช้ น้อยมาก
โดยมีการกระจายตัวของกลุม่ นักศึกษา และกลุม่ เด็กนักเรี ยนอยู่ตามบริ เวณพื ้นที่ที่ให้ ร่มเงา ที่นั่งที่
จัดเตรี ยมไว้ ริมทางเดินรอบโครงการ ศาลานัง่ เล่น โดยเฉพาะพื ้นที่ที่จดั เตรี ยมไว้ สาหรับนัง่ เล่นนัง่
คุยบริเวณใกล้ ทางเข้ า-ออกของสวนจะมีผ้ ใู ช้ มากที่สดุ
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สภาพการใช้ สวนรมณีนาถในวันหยุด
จากผังพฤติกรรมของผู้ที่เข้ ามาใช้ สวนรมณีนาถในวันหยุดพบว่า ช่วงเวลาเย็น 17.0019.00น. เป็ นช่วงที่มีการกระจายตัวของผู้ใช้ งาน วัยผู้ใหญ่ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มเด็กนักเรี ยน
มากที่สดุ รองลงมาคือช่วงเวลาบ่าย 15.00-17.00น. โดยมีการกระจายตัวของผู้ใช้ วัยสูงอายุ วัย
ผู้ใหญ่ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มเด็กนักเรี ยน ส่วนช่วงเวลาอื่นมีการกระจายตัวของกลุ่มนักศึกษา
และกลุ่มเด็กนักเรี ยน อยู่ตามบริ เวณพื ้นที่ที่ให้ ร่มเงา ที่นงั่ ที่จัดเตรี ยมไว้ ริมทางเดินรอบโครงการ
ศาลานัง่ เล่น บริเวณสนามหญ้ าส่วนใหญ่จะมาเป็ นกลุม่ มีการฝึ กสอนวาดรูป ฝึ กซ้ อมเต้ น เป็ นต้ น
และจากผังพฤติกรรมของผู้ที่เข้ ามาใช้ สวนรมณีนาถในวัน เสาร์ และวันอาทิตย์ พบว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นทัง้ 2 วันมีลกั ษณะที่ตา่ งกัน เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดในวันเสาร์ จะมีลกั ษณะคล้ าย
กับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันธรรมดา แต่จะมีปริ มาณของผู้ใช้ งานน้ อยกว่าวันธรรมดา ส่วนวันอาทิต ย์
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นเน้ นไปที่กิจกรรมแบบ Passive คือการนัง่ เล่น นัง่ คุย พักผ่อนกับครอบครัวเป็ นต้ น
จึงทาการแยกประเภทของวันในการศึกษานี ไ้ ด้ 3ประเภท ดังนี ้ คือ วันธรรดา วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์
จากผังพฤติกรรมของผู้ที่เข้ ามาใช้ สวนรมณี นาถทังในวั
้ นธรรมดาและวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
ในทุกช่วงเวลา แบ่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นได้ เป็ น 2 zone คือ Active Activity Zone และ Passive
Activity Zone จากการสารวจและเก็บข้ อมมูลภาคสนามสามารถแบ่ง Zone ในพื ้นที่สวนรมณีนาถ
ได้ ดงั นี ้ ตามแผนผังที่ 21

แผนผังที่ 21 แสดงพื ้นที่รองรับกิจกรรมแบ่งเป็ น active activity zone และ passive activity zone
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สรุ ปโดยรวมจากผัง กิ จ กรรมช่ ว งเวลาต่ า งๆ ที่ ผ้ ูใช้ เ ข้ า มาใช้ ง าน พบว่ า บริ เ วณที่ มี
ผู้ใช้ งานมากที่สดุ คือเส้ นทางเดิน/วิ่ง จะมีผ้ ใู ช้ งานมากจนล้ นออกนอกเส้ นทาง และส่วนอุปกรณ์
ออกกาลังกายจะมีผ้ ใู ช้ งานมากจนต้ องมีการต่อคิว บางส่วนจะมีกิจกรรมเป็ นของตนเอง เช่น แอโร
บิค ราพัด โยคะ เป็ นต้ น และจากการสังเกตการณ์ในเบื ้องต้ นพบว่าพื ้นที่ส่วนสนามหญ้ ามีผ้ ใู ช้ เบา
บางเมื่อเทียบกับขนาดพื ้นที่แล้ วควรมีการปรับขนาดและเพิ่มส่วนของกิจกรรม เช่น อุปกรณ์ออก
กาลังกาย หรื อจัดแยกโซนที่เป็ นกิจกรรมนันทนาการออกให้ เป็ นสัดส่วนเฉพาะเพื่อความสะดวก
และไม่เป็ นการรบกวนกันของผู้ใช้ งานในสวนรมณีนาถ
สรุ ปภาพรวมของการทากิจกรรมที่เกิดขึน้
จากผังกิจกรรมสามารถสรุ ปภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้ คือ โดยกิจกรรมที่
เกิดขึ ้นทัง้ หมด 10 กิจกรรม และตาแหน่งที่เกิดกิจกรรม บางกิจกรรมเกิดที่ตาแหน่งเดิมในทุกวัน
ทุกช่วงเวลา บางกิจกรรมในบางช่วงเวลามีการเปลี่ยนตาแหน่งในการทากิจกรรม ซึง่ สามารถสรุ ป
ได้ ดงั นี ้ (ดูรายละเอียดจากแผนผัง 22)
- กิจกรรมเดิน-วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน
- กิจกรรมออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 2 สวนสุขภาพ และ
6 สนามเด็กเล่น
- กิจกรรมโยคะ บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 3 ลานโล่งสนามหญ้ า
- กิจกรรมเต้ นแอโรบิค บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 4ที่จอดรถยนต์ และลานอเนกประสงค์
- กิจกรรมรามวยจีน ราพัด บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 9 ลานโล่งสนามหญ้ า
- กิจกรรมเล่นกีฬา บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 7 สนามฝึ กหัดกีฬา และ 8 บ่อบาบัดน ้า
เสีย
- กิจกรรมนั่งคุย/นั่งเล่น บริ เวณที่ เกิ ดกิ จกรรม บริ เวณ11 และพืน้ ที่ ที่ให้ ร่มเงา ที่ นั่ง ที่
จัดเตรียมไว้ ริมทางเดินรอบพื ้นที่สวน ศาลานัง่ เล่น
- กิจกรรมเล่นเครื่องเล่น บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 6 สนามเด็กเล่น
- กิจกรรมเล่นสเก็ต บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 10 ลานสเกตบอร์ ด
- กิจกรรมฝึ กสอนวาดรูป บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณลานโล่งสนามหญ้ า
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แผนผังที่ 22 แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถ

จากภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจะพบว่ากิจกรรมมีการกระจุกตัวบริ เวณทางด้ าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของสวนรมณีนาถ หรื อพื ้นที่บริ เวณสวนสุขภาพและพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง พื ้นที่
สนามฝึ กหัดกีฬา และพื ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้ าประติมากรรม ส่วนพื ้นที่ทางเดินรอบส่วนเป็ นอีก
บริ เวณหนึง่ ที่มีการใช้ พื ้นที่อย่างหนาแน่น เนื่องจากใช้ เป็ นเส้ นทางเดิน-วิ่งออกกาลังกาย และยังใช้
เป็ นเส้ นทางสัญจรภายในสวนสาธารณะ (ดูรายละเอียดเส้ นทางเดิน-วิ่งจากแผนผังที่ 23)
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แผนผังที่ 23 แสดงเส้ นทางเดิน–วิ่ง ออกกาลังกายภายในสวนรมณีนาถ

สรุ ปกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในแต่ ละช่ วงเวลา
จากการสังเกตการณ์ และการบันทึกผังกิจกรรมสามารถสรุ ปได้ ว่ าในแต่ละช่วงเวลามี
กิจกรรมใดเกิดขึ ้นบ้ าง และเป็ นลักษณะใด ตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมที่เกิดขึ ้นบางกิจกรรมเกิด ในทุก
ช่วงเวลา บางกิจกรรมในบางช่วงเวลามีการเปลี่ยนตาแหน่งในการทากิจกรรม ซึง่ สามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
สรุ ปกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในช่ วงเช้ า
โดยกิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ นิยมทาในช่วงเช้ าของทุกวัน มีทงหมด
ั้
8 กิจกรรมได้ แก่ เดิน-วิ่งออก
กาลังกาย, ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์ , โยคะ, เต้ นแอโรบิค, รามวยจีน ราพัด,เล่นกีฬา, นัง่ คุย/
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นัง่ เล่น/พักผ่อน และเล่นเครื่ องเล่น โดยตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี ้ (ดูรายละเอียด
จากแผนผังที่ 24)
- กิจกรรมเดิน-วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน
- กิจกรรมออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 2 สวนสุขภาพ
และ 6 สนามเด็กเล่น
- กิจกรรมโยคะ บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 3 ลานโล่งสนามหญ้ า
- กิจกรรมเต้ นแอโรบิค บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 4ที่จอดรถยนต์ และลาน
อเนกประสงค์
- กิจกรรมรามวยจีน ราพัด บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 9 และลานโล่งสนามหญ้ า
- กิจกรรมเล่นกีฬา บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 7 สนามฝึ กหัดกีฬา และ 8 บ่อบาบัด
น ้าเสีย
- กิจกรรมนัง่ คุย/นัง่ เล่น บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ11 และพื ้นที่ที่ให้ ร่มเงา ที่นงั่ ที่
จัดเตรียมไว้ ริมทางเดินรอบพื ้นที่สวน ศาลานัง่ เล่น
- กิจกรรมเล่นเครื่องเล่น บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 6 สนามเด็กเล่น
จากภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเช้ าจะพบว่ากิจกรรมมีการกระจุกตัวบริ เวณ
ทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของสวนรมณีนาถ หรื อพื ้นที่บริ เวณสวนสุขภาพและพื ้นที่บริ เวณ
ใกล้ เคียง พื ้นที่สนามฝึ กหัดกีฬา พื ้นที่ลานจอดรถหน้ าอาคารสานักงาน และพื ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้ าประติมากรรม
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แผนผังที่ 24 แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถ ช่วงเช้ า

สรุ ปกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในช่ วงบ่ าย
กิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ นิยมทาในช่วงบ่ายของทุกวัน มีทงหมด
ั้
8 กิจกรรมได้ แก่ เดิน-วิ่งออก
กาลังกาย, ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์, โยคะ, เล่นกีฬา, นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน, เล่นเครื่ องเล่น,
ฝึ กสอนวาดรูปและเล่นสเก็ต โดยตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี ้ (ดูรายละเอียดเส้ นทาง
เดิน-วิ่งจากแผนผังที่ 25)
- กิจกรรมเดิน-วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน
- กิจกรรมออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 2 สวนสุขภาพ และ
6 สนามเด็กเล่น

78
- กิจกรรมโยคะ บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 3 ลานโล่งสนามหญ้ า
- กิจกรรมเล่นกีฬา บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 7 สนามฝึ กหัดกีฬา และ 8 บ่อบาบัดน ้า
เสีย
- กิจกรรมนั่งคุย /นั่งเล่น บริ เวณที่ เกิ ดกิ จกรรม บริ เวณ11 และพืน้ ที่ ที่ให้ ร่มเงา ที่ นั่ง ที่
จัดเตรียมไว้ ริมทางเดินรอบพื ้นที่สวน ศาลานัง่ เล่น
- กิจกรรมเล่นเครื่ องเล่น บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 6 สนามเด็กเล่น
- กิจกรรมเล่นสเก็ต บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 10 ลานสเกตบอร์ ด
- กิจกรรมฝึ กสอนวาดรูป บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณลานโล่งสนามหญ้ า

แผนผังที่ 25 แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถ ช่วงบ่าย
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จากภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายจะพบว่ากิจกรรมมีการกระจุกตัวบริ เวณ
เดียวกับช่วงเช้ า คือพื ้นที่บริเวณสวนสุขภาพและพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง พื ้นที่สนามฝึ กหัดกีฬา และ
พื ้นที่ลานอเนก-ประสงค์หน้ าประติมากรรม ในช่วงบ่ายพบว่าการใช้ พื ้นที่บริ เวณสนามหญ้ ามีการ
ใช้ งานน้ อย
สรุ ปกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในแต่ ละช่ วงเย็น-หัวค่า
กิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ นิยมทาในช่วงเย็น-หัวค่าของทุกวัน มีทงหมด
ั้
9 กิจกรรมได้ แก่ เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย, ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ , โยคะ, รามวยจีน ราพัด,เล่นกีฬา, นัง่ คุย/นัง่ เล่น/
พักผ่อน, เล่นเครื่ องเล่น, ฝึ กสอนวาดรู ปและเล่นสเก็ต โดยตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมมีรายละเอียด
ดังนี ้ (ดูรายละเอียดเส้ นทางเดิน-วิ่งจากแผนผังที่ 26)
- กิจกรรมเดิน-วิ่งออกกาลังกาย บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณทางเดินรอบพื ้นที่สวน
- กิจกรรมออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 2 สวนสุขภาพ และ
6 สนามเด็กเล่น
- กิจกรรมโยคะ บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 3 ลานโล่งสนามหญ้ า
- กิจกรรมเต้ นแอโรบิค บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 4ที่จอดรถยนต์ และลานอเนกประสงค์
- กิจกรรมรามวยจีน ราพัด บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 9 และลานโล่งสนามหญ้ า
- กิจกรรมเล่นกีฬา บริ เวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 7 สนามฝึ กหัดกีฬา และ 8 บ่อบาบัดน ้า
เสีย
- กิจกรรมนั่งคุย /นั่งเล่น บริ เวณที่ เกิ ดกิ จกรรม บริ เวณ11 และพืน้ ที่ ที่ให้ ร่มเงา ที่ นั่ง ที่
จัดเตรียมไว้ ริมทางเดินรอบพื ้นที่สวน ศาลานัง่ เล่น
- กิจกรรมเล่นเครื่องเล่น บริเวณที่เกิดกิจกรรม บริ เวณ 6 สนามเด็กเล่น
จากภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่าจะพบว่ากิจกรรมมีการกระจุกตัว
บริ เวณเดียวกับช่วงเช้ าและช่วงบ่าย คือพื ้นที่บริ เวณสวนสุขภาพและพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง พื ้นที่
สนามฝึ กหัดกีฬา และพื ้นที่ลานอเนก-ประสงค์หน้ าประติมากรรม ในช่วงเย็นพบว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริ เวณสนามหญ้ ามากขึ ้น โดยเฉพาะในวันอาทิตย์จะมีการใช้ พื ้นที่สนามหญ้ ามากกว่าวันอื่นๆ
กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ ้นจะมีตาแหน่งเดียวกันเกือบในทุกช่วงเวลา ลักษณะกิจกรรม
ที่เกิดขึ ้นคือเกิดตามขอบๆของสวน และเกิดในพื ้นที่ที่จดั ไว้ สาหรับทากิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนัน้
อาจสรุ ปได้ ว่าพืน้ ที่ที่มีการใช้ หนานแน่นคือพื ้นที่ ทางด้ านตะวันตกเฉี ยงเหนือของสวนรมณีนาถ
หรื อพื ้นที่บริ เวณสวนสุขภาพและพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง พื ้นที่สนามฝึ กหัดกีฬา พื ้นที่ลานจอดรถ
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หน้ าอาคารสานักงาน และพื ้นที่ลานอเนก-ประสงค์หน้ าประติมากรรม และพื ้นที่ที่มีการใช้ เบาบาง
คือบริเวณที่เป็ นลานสนามหญ้ า

แผนผังที่ 26 แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถ ช่วงเย็น-หัวค่า
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5.2.2. ลักษณะการใช้ งานที่สัมพันธ์ กับช่ วงเวลาและช่ วงวัยของผู้ใช้ สวน
จากข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันธรรมดา วันเสาร์ และวันอาทิตย์ใน
ช่วงเวลาต่างๆ จะพบว่าประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ มีผ้ ใู ช้ พื ้นที่ ในช่วงวัยที่ต่างกัน
ในหัวข้ อนี ้จะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการใช้ งาน (กิจกรรม) ที่เกิดขึ ้นที่สมั พันธ์กบั ช่วงเวลาและช่วง
วัยของผู้ใช้ สวน ว่ากิจกรรมลักษณะนี ม้ ีผ้ ูใช้ งานในช่วงวัยใดบ้ าง และผู้ใช้ นิยมทากิ จกรรมนี ใ้ น
ช่วงเวลาใดบ้ าง มีรายละเอียดดังนี ้
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5.2.2.1. ลักษณะการใช้ งานในแต่ ละช่ วงเวลาและช่ วงวัยของผู้ใช้ สวน
วันธรรมดา

ลักษณะกิจกรมที่เกิดขึ ้นในวันธรรมดา มีลกั ษณะกิจกรรมและตาแหน่งที่เกิดกิจกรรม
คล้ ายกันจะต่างกันบ้ างในบางช่วงเวลา บางช่วงอาจจะมีผ้ ใู ช้ งานครบทุกวัย โดยที่บางเวลาอาจมี
การใช้ พื ้นที่เพียงแค่ 2 วัย เช่น ในวันธรรมดาตอนเช้ าจะพบว่ามีการใช้ งานของผู้สงู อายุและผู้ใหญ่
เท่านัน้ แต่ในช่วงเวลาอื่นๆ มีช่วงวัยของผู้ใช้ งานที่หลากหลาย โดยลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ในช่วงเวลาต่างๆและช่วงวัยของผู้ใช้ งานในพื ้นที่วนั ธรรมดามีรายละเอียดดังนี ้
1. ลักษณะการใช้ งานของผู้สูงอายุในแต่ ละช่ วงเวลา วันธรรมดา
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุมกั ทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 33.51 รองลงมาเป็ นการนั่งคุย /นัง่ เล่น หลังจากทา
กิจกรรม ร้ อยละ 21.19 รามวยจีน ราพัดร้ อยละ 17.18 ออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ ร้ อยละ
33.51 เต้ นแอโรบิคร้ อยละ 7.41 เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตันร้ อยละ6.23 และโยคะร้ อยละ 1.90
ของจานวนผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในช่วงบ่ายผู้สงู มักทากิจกรรมดังนี เ้ ดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 50.23 นัง่ คุย/
นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม ร้ อยละ 27.57 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 11.56 โยคะร้ อย
ละ 6.89 และรามวยจีน ราพัดร้ อยละ 3.73 ของจานวนผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
และในตอนเย็น -หัวค่ากิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทาคือ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ
47.93 การนัง่ คุย/นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม ร้ อยละ 14.32 รามวยจีน ราพัดร้ อยละ 4.95 ออก
กาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 19.7 เต้ นแอโรบิคร้ อยละ 8.26 เล่นกีฬาร้ อยละ4.4 และโยคะร้ อย
ละ 2.2 ของจานวนผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
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สรุปแล้ วกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทาในทุกช่วงเวลาได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกายมาเป็ น
อันดับที่1 รองลงมาเป็ นนัง่ คุย/นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ รามวย
จีน ราพัดและโยคะตามลาดับ ส่วนเล่นกีฬาและเต้ นแอโรบิคผู้สงู อายุนิยมทากิจกรรมในช่วงเช้ า
และช่วงเย็น ช่วงบ่ายไม่นิยมเล่นเนื่องจากตอนบ่ายอากาศค่อนข้ างร้ อน (ดูรายละเอียดจากตาราง
ที่ 5)
2. ลักษณะการใช้ งานของผู้ใหญ่ ในแต่ ละช่ วงเวลา วันธรรมดา
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จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ผ้ ู ใหญ่มกั ทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 54.37 รองลงมาเป็ นการเต้ นแอโรบิคร้ อยละ 15.86
เล่นกีฬาร้ อยละ11.53 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 9.54 โยคะร้ อยละ 5.66 และนัง่ คุย/
นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม ร้ อยละ 2.8 ของจานวนผู้ใหญ่ที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในช่วงบ่ายผู้ใหญ่มกั ทากิจกรรมดังนี ้ นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน ร้ อยละ 40.75 เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย ร้ อยละ 21.92 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 20.63 เล่นกีฬาร้ อยละ9.16
และโยคะร้ อยละ 7.53 ของจานวนผู้ผ้ ใู หญ่ที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
และในตอนเย็น -หัวค่ากิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทาคือ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ
48.43 การนัง่ คุย/นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม ร้ อยละ 17.42 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ
8.55 เต้ นแอโรบิคร้ อยละ 8.46 เล่นกีฬาร้ อยละ12.85 และโยคะร้ อยละ 4.43 ของจานวนผู้ใหญ่ที่
ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุ ปแล้ วกิจกรรมที่ผ้ ูใหญ่นิยมทาในทุกช่วงเวลาได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกายมาเป็ น
อันดับที่1 รองลงมาเป็ นนัง่ คุย/นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม เล่นกีฬา ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์
และโยคะตามลาดับ ส่วนเต้ นแอโรบิคผู้ใหญ่นิยมทากิจกรรมในช่วงเช้ าและช่วงเย็น เนื่องจากตอน
บ่ายอากาศค่อนข้ างร้ อน (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 5)
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เวลา

ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็นหัวค่า
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(60 ขึ ้นไป)
ผู้ใหญ่
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นักศึกษา
(18 - 25)
นักเรี ยน
(4 - 18)
เด็กเล็ก
(0 - 4)
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หมายเหตุ
1.เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
2.ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์
3.โยคะ
4.เต้ นแอโรบิค

5.รามวยจีน ราพัด
6.เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
7.นัง่ คุย/นัง่ เล่น

-

8.เล่นเครื่องเล่น
9.เล่นสเก็ต
10.ฝึ กสอนวาดรูป

ตารางที่ 5 ลักษณะการใช้ งานในแต่ละช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้ สวน วันธรรมดา

-

-

-
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3. ลักษณะการใช้ งานของนักศึกษาในแต่ ละช่ วงเวลา วันธรรมดา
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่นกั ศึกษามักทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 60 รองลงมาเป็ นการเล่นกีฬาร้ อยละ40 ของจานวน
นักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ในช่ว งบ่ายไม่มีการท ากิ จกรรมของวัยนัก ศึกษา เนื่ อ งอยู่ในเวลาเรี ยน และอากาศ
ค่อนข้ างร้ อน ส่วนในตอนเย็น-หัวค่ากิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาคือเล่นกีฬาร้ อยละ 43.13
เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 30.77 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 13.77 และเล่นสเก็ต
คิดเป็ นร้ อยละ 12.31 ของจานวนนักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุปแล้ วกิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาในช่วงเช้ าและเย็นได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกายและ
เล่นกีฬา ส่วนออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ และเล่นสเก็ตนักศึกษานิยมทากิจกรรมในช่วงเย็น หัวค่า (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 5)
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4. ลักษณะการใช้ งานของนักเรี ยนในแต่ ละช่ วงเวลา วันธรรมดา
จากการสารวจพบว่าวัยนักเรี ยนไม่นิยมทากิจกรรมในช่วงเช้ า เนื่องจากเป็ นเวลาที่ต้อง
ไปโรงเรี ยน โดยกิจกรรมที่มกั ทาในช่วงบ่ายหลังเลิกเรี ยนมีดงั นี ้ นัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อยละ 35.60 เล่น
กีฬาร้ อยละ30.43 เล่นเครื่องเล่นร้ อยละ 11.75 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 7.9 และเล่น
สเก็ตร้ อยละ 7.9 ของจานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในตอนเย็น-หัวค่ากิจกรรมที่ นกั เรี ยนนิยมทาคือนัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อยละ 36.80 เล่น
เครื่ องเล่นร้ อยละ 22.96 เล่นสเก็ตร้ อยละ 20.10 เล่นกีฬาร้ อยละ 13.4 และออกกาลังกายแบบใช้
อุปกรณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ของจานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุ ปแล้ วกิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทาในช่วงบ่ายและเย็นได้ แก่ เล่นกีฬา ออกกาลังกาย
แบบใช้ อปุ กรณ์ เล่นเครื่องเล่น นัง่ คุย/นัง่ เล่นและเล่นสเก็ต (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 5)
5. ลักษณะการใช้ งานของเด็กเล็กในแต่ ละช่ วงเวลา วันธรรมดา
จากการสารวจพบว่า กิจกรรมที่เด็กเล็กทาในช่วงบ่าย คือ การเล่น เครื่ องเล็กเท่านัน้
ผู้ปกครองจะพามาพักผ่อนเล่นเครื่ องเล่นที่สวนรมณีนาถในตอนบ่าย (ดูรายละเอียดจากตารางที่
5)
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5.2.2.2. ลักษณะการใช้ งานในแต่ ละช่ วงเวลาและช่ วงวัยของผู้ใช้ สวน วันเสาร์
ลักษณะกิจกรมที่เกิดขึ ้นในวันเสาร์ มีลกั ษณะคล้ ายกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันธรรดา
แต่ปริมาณการใช้ พื ้นที่จะน้ อยกว่าในวันธรรมดา ในวันเสาร์ จะพบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่หลากหลายช่วงวัย
ในช่วงเช้ าซึง่ จะแตกต่างจากในวันธรรมดา กิจกรรมที่เพิ่มเข้ ามาในวันเสาร์ นอกเหนือวันอื่นๆ คือ
การฝึ กสอนวาดรูปของเด็กนักศึกษาและนักเรี ยนโดยลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลา
ต่างๆและช่วงวัยของผู้ใช้ งานในพื ้นที่วนั เสาร์ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ลักษณะการใช้ งานของผู้สูงอายุในแต่ ละช่ วงเวลา วันวันเสาร์
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จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุมกั ทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สุดคือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 35.38 รองลงมาเป็ นการนั่งคุย/นั่งเล่น หลังจากทา
กิจกรรม ร้ อยละ 33.84 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 14.61 เต้ นแอโรบิคร้ อยละ 6.92 เล่น
กีฬาร้ อยละ6.92 และรามวยจีน ราพัดร้ อยละ 2.31 ของจานวนผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในช่วงบ่ายผู้สงู มักทากิจกรรมดังนี ้ นัง่ คุย/นัง่ เล่นหลังจากทากิจกรรม ร้ อยละ 40
เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 35 และออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ ร้ อยละ 25 ของจานวน
ผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
และในตอนเย็น -หัวค่ากิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทาคือ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ
42.85 การนัง่ คุย/นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม ร้ อยละ 28.57 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ
14.28 เต้ นแอโรบิคร้ อยละ 9.52 รามวยจีน ราพัดร้ อยละ 3.17และโยคะร้ อยละ1.58 ของจานวน
ผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุปแล้ วกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทาในทุกช่วงเวลาได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกายมาเป็ น
อันดับที่ 1 รองลงมาเป็ นนั่งคุย/นั่งเล่น หลังจากทากิ จกรรม และออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์
ตามลาดับ ส่วนรามวยจีน ราพัดและเต้ นแอโรบิคผู้สงู อายุนิยมทากิจกรรมในช่วงเช้ าและช่วงเย็น
ส่วนเล่นกีฬาผู้สงู อายุนิยมทาในช่วงเช้ า และโยคะนิ ยมทาในช่วงเย็นของวันเสาร์ (ดูรายละเอียด
จากตารางที่ 5.2)
2. ลักษณะการใช้ งานของผู้ใหญ่ ในแต่ ละช่ วงเวลา วันวันเสาร์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ผ้ ู ใหญ่มกั ทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 31.21 รองลงมาเป็ นนัง่ คุย/นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม
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ร้ อยละ 28.37 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 20.57 เต้ นแอโรบิคร้ อยละ 9.93 และเล่นกีฬา
ร้ อยละ9.93 ของจานวนผู้ใหญ่ที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในช่วงบ่ายผู้ใหญ่มกั ทากิจกรรมดังนี ้ นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน ร้ อยละ 55.93 เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย ร้ อยละ 27.11 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 13.56 และเล่นกีฬาร้ อยละ
3.38ของจานวนผู้ผ้ ใู หญ่ที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
และในตอนเย็น-หัวค่ากิ จกรรมที่ผ้ ูสูงอายุนิยมทาคือ นั่งคุย/นั่งเล่น /พักผ่อน ร้ อยละ
37.34 เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 24.05 เล่นกีฬาร้ อยละ18.35 เต้ นแอโรบิคร้ อยละ 8.23
ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 6.96 และโยคะร้ อยละ 5.06 ของจานวนผู้ใหญ่ที่ทากิจกรรม
ในพื ้นที่
สรุปแล้ วกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทาในทุกช่วงเวลาได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม เล่นกีฬา และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ส่วนเต้ นแอ
โรบิค ผู้ใหญ่ นิ ยมท ากิจกรรมในช่ว งเช้ าและช่ว งเย็ น และโยคะนิ ย มท าในช่วงเย็ น ของวัน เสาร์
เนื่องจากตอนบ่ายอากาศค่อนข้ างร้ อน (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 6)
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3. ลักษณะการใช้ งานของนักศึกษาในแต่ ละช่ วงเวลา วันวันเสาร์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ นกั ศึกษามักทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 50 รองลงมาเป็ นการเล่นกีฬาร้ อยละ 42.85 และออก
กาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 7.15 ของจานวนนักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ในช่วงบ่ายกิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาได้ แก่ เล่นกีฬาร้ อยละ 52.94 เดิน-วิ่งออกกาลัง
กาย ร้ อยละ 23.52 และฝึ กสอนวาดรูปร้ อยละ 17.64 ของจานวนนักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในตอนเย็น-หัวค่ากิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาคือ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ
37.83 เล่นกีฬาร้ อยละ 35.13 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 16.21 นัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อยละ
5.4 และเล่นสเก็ต คิดเป็ นร้ อยละ 5.4 ของจานวนนักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุปแล้ วกิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาในทุกช่วงเวลาคือ เดิน-วิ่งออกกาลังกายและเล่น
กีฬา ส่วนการออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์นิยมทากิจกรรมในช่วงเช้ าและเย็น-หัวค่า ส่วนฝึ กสอน
วาดรูปนิยมทาในช่วงบ่าย นัง่ คุย/นัง่ เล่นและเล่นสเก็ตนักศึกษานิยมทากิจกรรมในช่วงเย็น-หัวค่า
(ดูรายละเอียดจากตารางที่ 6)
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เวลา

ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็นหัวค่า

วัย
ผู้สงู อายุ
(60 ขึ ้นไป)
ผู้ใหญ่
(25 - 60)
นักศึกษา
(18 - 25)
นักเรี ยน
(4 - 18)
เด็กเล็ก
(0 - 4)
ผู้สงู อายุ
(60 ขึ ้นไป)
ผู้ใหญ่
(25 - 60)
นักศึกษา
(18 - 25)
นักเรี ยน
(4 - 18)
เด็กเล็ก
(0 - 4)
ผู้สงู อายุ
(60 ขึ ้นไป)
ผู้ใหญ่
(25 - 60)
นักศึกษา
(18 - 25)
นักเรี ยน
(4 - 18)
เด็กเล็ก
(0 - 4)
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5.40
%
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%
12.5
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42.85% 14.28%
24.05%

6.96
%
37.83% 16.21%
23.07%

หมายเหตุ
1.เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
2.ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์
3.โยคะ
4.เต้ นแอโรบิค

-

7.70
%
-

5.รามวยจีน ราพัด
6.เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
7.นัง่ คุย/นัง่ เล่น

5.40
%
15.38% 19.23%
87.5
%

8.เล่นเครื่องเล่น
9.เล่นสเก็ต
10.ฝึ กสอนวาดรูป

ตารางที่ 6 ลักษณะการใช้ งานในแต่ละช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้ สวน วันเสาร์

-

-
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4. ลักษณะการใช้ งานของนักเรี ยนในแต่ ละช่ วงเวลา วันวันเสาร์
จากการสารวจพบว่า วัยนักเรี ยนไม่นิยมทากิจกรรมในช่วงเช้ า โดยกิ จกรรมที่มักทา
ในช่วงบ่ายมีดงั นี ้ ฝึ กสอนวาดรูปร้ อยละ69.56 เล่นกีฬาร้ อยละ47.82 นัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อยละ 31.25
ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 13.04 และเล่นเครื่ องเล่นร้ อยละ 8.69 ของจานวนนักเรี ยนที่
ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในตอนเย็น-หัวค่ากิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทาคือเล่นกีฬาร้ อยละ 26.92 เดิน-วิ่งออก
กาลังกายร้ อยละ 23.07 เล่นสเก็ตร้ อยละ 19.23 เล่นเครื่ องเล่นร้ อยละ 15.38 ออกกาลังกายแบบ
ใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 7.7 และนัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อยละ 7.7ของจานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุปแล้ วกิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทาในช่วงบ่ายและเย็นได้ แก่ เล่นกีฬา ออกกาลังกาย
แบบใช้ อปุ กรณ์ เล่นเครื่องเล่น และนัง่ คุย/นัง่ เล่น ส่วนฝึ กสอนวาดรูปนักเรี ยนนิยมทาในช่วงเช้ า
และเล่นสเก็ตนิยมทาในช่วงเย็น (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 6)
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5. ลักษณะการใช้ งานของเด็กเล็กในแต่ ละช่ วงเวลา วันวันเสาร์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่เด็กเล็กทาในช่วงเช้ าและบ่าย คือ การเล่นเครื่ องเล็ก
เท่านัน้ ผู้ปกครองจะพามาพักผ่อนเล่นเครื่ องเล่นที่สวนรมณีนาถ ส่วนช่วงเย็นกิจกรรมที่เด็กเล็กทา
คือพักผ่อน/ปิ กนิค กับครอบครัวคิดเป็ นร้ อยละ 12.5 และมาเล่นเครื่ องเล่น คิดเป็ นร้ อยละ 87.5
ของจานวนเด็กเล็กที่ทากิจกรรมในพื ้นที่ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 6)
5.2.2.3. ลักษณะการใช้ งานในแต่ ละช่ วงเวลาและช่ วงวัยของผู้ใช้ สวน

วัน

อาทิตย์
ลักษณะกิจกรมที่เกิดขึ ้นในวันอาทิตย์ มีลกั ษณะต่างกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันธรรดา
และวันเสาร์ ปริ มาณการใช้ พื ้นที่จะน้ อยกว่าในวันอื่นๆ แต่จะพบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่หลากหลายช่วงวัย
หรื อครบทุกช่วงวัย กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบpassive คือการมาพักผ่อน
ปิ กนิคกับครอบครัวเป็ นส่วนใหญ่ มีการใช้ พื ้นที่สนามหญ้ ามากกว่าวันอื่นๆ ที่ทาการเก็บข้ อมูล
โดยลักษณะของกิ จกรรมที่ เกิด ขึน้ ในช่ว งเวลาต่า งๆและช่ว งวัย ของผู้ใช้ ง านในพื น้ ที่ วันเสาร์ มี
รายละเอียดดังนี ้
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1. ลักษณะการใช้ งานของผู้สูงอายุในแต่ ละช่ วงเวลา วันอาทิตย์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุมกั ทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 41.82 รองลงมาเป็ นการนัง่ คุย/พักผ่อนหลังจากทา
กิจกรรม ร้ อยละ 29 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 23.63 และเล่นกีฬาร้ อยละ5.45 ของ
จานวนผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในช่ว งบ่ายผู้สูงมักท ากิ จกรรมดัง นี ้ นั่ง คุย /นั่งเล่น หลัง จากท ากิ จกรรม ร้ อยละ
51.43 เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 37.14 และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 11.43 ของ
จานวนผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
และในตอนเย็น -หัวค่ากิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทาคือ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ
44.82 การนั่งคุย /นั่งเล่น /พักผ่อน/ปิ กนิ ค ร้ อยละ 34.48 ออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ ร้ อยละ
10.34 และเต้ นแอโรบิคร้ อยละ 10.34 ของจานวนผู้สงู อายุที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุ ปกิ จกรรมที่ ผ้ ูสูงอายุนิ ยมท าในทุก ช่วงเวลาได้ แก่ เดิน -วิ่ งออกก าลัง กายมาเป็ น
อัน ดับ ที่ 1 รองลงมาเป็ นนั่ง คุย /นั่ง เล่ น /พัก ผ่ อ น/ปิ กนิ ค และออกก าลัง กายแบบใช้ อุป กรณ์
ตามลาดับ ส่วนเต้ นแอโรบิคผู้สูงอายุนิยมทากิจกรรมในช่วงเย็น และเล่นกีฬาผู้สูงอายุนิยมทา
ในช่วงเช้ าของวัน (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 7)
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2. ลักษณะการใช้ งานของผู้ใหญ่ ในแต่ ละช่ วงเวลา วันอาทิตย์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ผ้ ู ใหญ่มกั ทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 41.82 รองลงมาเป็ นนัง่ คุย/นัง่ เล่น หลังจากทากิจกรรม
ร้ อยละ 29 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 23.63 และเล่นกีฬาร้ อยละ5.45 ของจานวน
ผู้ใหญ่ที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในช่วงบ่ายผู้ใหญ่มกั ทากิจกรรมดังนี ้ นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน ร้ อยละ 64.54 เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย ร้ อยละ 15.45 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 11.82 และเล่นกีฬาร้ อยละ
8.18 ของจานวนผู้ผ้ ใู หญ่ที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
และในตอนเย็น-หัวค่ากิ จกรรมที่ผ้ ูสูงอายุนิยมทาคือ นั่งคุย/นั่งเล่น /พักผ่อน ร้ อยละ
53.25 เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 21.9 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 10.65 เต้ นแอ
โรบิคร้ อยละ 8.28 และเล่นกีฬาร้ อยละ5.91 ของจานวนผู้ใหญ่ที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
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เวลา
ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็นหัวค่า

วัย
ผู้สงู อายุ
(60 ขึ ้นไป)
ผู้ใหญ่
(25 - 60)
นักศึกษา
(18 - 25)
นักเรี ยน
(4 - 18)
เด็กเล็ก
(0 - 4)
ผู้สงู อายุ
(60 ขึ ้นไป)
ผู้ใหญ่
(25 - 60)
นักศึกษา
(18 - 25)
นักเรี ยน
(4 - 18)
เด็กเล็ก
(0 - 4)
ผู้สงู อายุ
(60 ขึ ้นไป)
ผู้ใหญ่
(25 - 60)
นักศึกษา
(18 - 25)
นักเรี ยน
(4 - 18)
เด็กเล็ก
(0 - 4)

1
41.82
%
36%
46.67
%
66.67
%
-

กิจกรรมที่เกิดขึน้
5
6
5.45%

2
23.36
%
26.67
%
-

3
-

4
-

7
29%

8
-

9
-

10
-

-

-

-

16%

21.33
%
-

-

-

-

-

-

-

33.33
%
-

-

-

-

53.33
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.76%

-
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37.14
%
15.45
%
23.80
%
-

11.43
%
11.82
%
14.28

-

-

-

-

-

-

-

8.18%

-

-

-

38.9%

51.43
%
64.54
%
19.04

22.5%

-

-

-

30%

25%

7.5%

15%

-

-

-

-

-

-

-

-

10.34
%
10.65
%
16.67
%
7.14%

-

-

-

-

-

-

10.34
%
8.28%

44.73
%
-

-

44.82
%
21.90
%
33.33
%
-

-

5.91%

-

-

-

-

-

-

37.5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.67
%
56%

19.05
%
-

-

-

23.80
%
-

55.27
%
34.48
%
53.25
%
12.50
%
33.33
%
44%

หมายเหตุ
1.เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
2.ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์
3.โยคะ
4.เต้ นแอโรบิค

5.รามวยจีน ราพัด
6.เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
7.นัง่ คุย/นัง่ เล่น

8.เล่นเครื่องเล่น
9.เล่นสเก็ต
10.ฝึ กสอนวาดรูป

ตารางที่ 7 ลักษณะการใช้ งานในแต่ละช่วงเวลาและช่วงวัยของผู้ใช้ สวน วันอาทิตย์

-

91
สรุปแล้ วกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทาในทุกช่วงเวลาได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม เล่นกีฬา และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ส่วนเต้ นแอ
โรบิคผู้ใหญ่นิยมทากิจกรรมในช่วงเย็นของวัน (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 7)
3. ลักษณะการใช้ งานของนักศึกษาในแต่ ละช่ วงเวลา วันอาทิตย์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ นกั ศึกษามักทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเล่นกีฬาร้ อยละ 53.33 รองลงมาเป็ นการเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ร้ อยละ 46.67 ของ
จานวนนักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ในช่วงบ่ายกิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาได้ แก่ เล่นกีฬาร้ อยละ 38.9 เดิน-วิ่งออกกาลัง
กาย ร้ อยละ 23.8 นัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อยละ19.04 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 14.28 และ
เล่นสเก็ตร้ อยละ 4.76 ของจานวนนักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในตอนเย็น-หัวค่ากิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาคือ เล่นกีฬาร้ อยละ 37.5 เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย ร้ อยละ 33.33 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 16.67 และนัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อย
ละ 12.5 ของจานวนนักศึกษาที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุปแล้ วกิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาในทุกช่วงเวลาคือ เดิน-วิ่งออกกาลังกายและเล่น
กีฬา ส่วนการออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์และนัง่ คุย/นัง่ เล่นนิยมทากิจกรรมในช่วงบ่ายและเย็นหัวคา่ ส่วนเล่นสเก็ตนักศึกษานิยมทากิจกรรมในช่วงบ่าย (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 7)
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4. ลักษณะการใช้ งานของนักเรี ยนในแต่ ละช่ วงเวลา วันอาทิตย์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่ นกั เรี ยนมักทาในช่วงเช้ ามีดงั นี ้ โดยกิจกรรมที่นิยมทา
มากที่สดุ คือเดิน-วิ่งออกกาลังกายร้ อยละ 66.67 และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 33.33
ของจานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ในช่วงบ่ายกิจกรรมที่มกั ทาคือ เล่นกีฬาร้ อยละ38.9 เดิน-วิ่งออกกาลังกายร้ อยละ
23.80 นัง่ คุย/นัง่ เล่นร้ อยละ 19.04 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 14.28 และเล่นสเก็ตคิด
เป็ นร้ อยละ 4.76 ของจานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนในตอนเย็น-หัวค่ากิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทาคือนัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อนกับครอบครัว
ร้ อยละ 33.33 เล่นกีฬาร้ อยละ 23.8 เล่นสเก็ตร้ อยละ 19.05 เล่นเครื่ องเล่นร้ อยละ 16.67 และออก
กาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ร้ อยละ 7.14 ของจานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
สรุปกิจกรรมที่นกั เรียนนิยมทาในทุกช่วงเวลาคือออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ส่วน
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กิจกรรมที่นิยมทาในช่วงบ่ายและเย็นได้ แก่ เล่นกีฬา เล่นสเก็ตและนัง่ คุย/นัง่ เล่น ส่วนเดิน-วิ่งออก
กาลังกายนักเรี ยนนิยมทาในช่วงเช้ า และช่วงบ่าย และเล่นเครื่ องเล่นนิ ยมทาในช่วงเย็น (ดู
รายละเอียดจากตารางที่ 7)
5. ลักษณะการใช้ งานของเด็กเล็กในแต่ ละช่ วงเวลา วันอาทิตย์
จากการสารวจพบว่ากิจกรรมที่เด็กเล็กทาในช่วงเช้ า คือ การเล่นเครื่ องเล็กเท่านัน้ ส่วน
ช่วงบ่ายและเย็นกิจกรรมที่เด็กเล็กทาคือพักผ่อน/ปิ กนิค กับครอบครัวและมาเล่นเครื่ องเล่น
โดยที่ช่วงบ่ายกิจกรรมพักผ่อน/ปิ กนิค กับครอบครั วคิดเป็ นร้ อยละ 55.27 และเล่น
เครื่ องเล่นเป็ นร้ อยละ 44.73 ของจานวนเด็กเล็กที่ทากิจกรรมในพื ้นที่
ส่วนช่วงเย็น-หัวค่ากิจกรรมพักผ่อน/ปิ กนิค กับครอบครัวคิดเป็ นร้ อยละ 44 และเล่น
เครื่ องเล่นเป็ นร้ อยละ 56 ของจานวนเด็กเล็กที่ทากิจกรรมในพื ้นที่ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 7)
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สรุ ปจากลักษณะการใช้ งานที่สัมพันธ์ กับช่ วงเวลาและช่ วงวัยของผู้ใช้ สวน
ลักษณะการใช้ สวนรมณีนาถในวันธรรมดา
ในช่วงเช้ าของวันธรรมดาพบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถเพียง 2 กลุ่มคือ ผู้สงู อายุ และ
ผู้ใหญ่ โดยกิจกรรมที่ผ้ ูสูงอายุและผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ นิยมทาจะมีลักษณะกิ จจกรรมที่ เหมือนกัน
ได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย, นัง่ เล่น พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม, ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์,
เต้ นแอโรบิค, เล่นกีฬา และโยคะ ส่วนราพัด /รามวยจีนเป็ นกิจกรรมที่ ผ้ ูสูงอายุนิยมทากิ จกรรม
เท่านัน้
ในช่ว งบ่า ยของวัน ธรรมดาพบว่ า มี ผ้ ูใ ช้ พื น้ ที่ ส วนรมณี น าถทุก ช่ ว งวัย คื อ ผู้สูง อายุ
ผู้ใหญ่ นักศึกษา นักเรี ยน และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมที่นิยมทามากที่สดุ เกือบทุกช่วงวัยคือ เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย, นัง่ เล่น พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ และเล่นกีฬา
ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึน้ เป็ นกิจกรรที่ ทาเฉพาะช่วงวัย เช่น โยคะเป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูสูงอายุและ
ผู้ใ หญ่ นิ ย มท ากิ จ กรรม ส่ว นราพัด /ร ามวยจี น เป็ นกิ จ กรรมที่ ผ้ ูสูง อายุนิ ย มท ากิ จ กรรมเท่ า นัน้
กิจกรรมที่นกั เรียนนิยมทากิจกรรมคือเล่นสเก็ต และเล่นเครื่ องเล่นจะทากิจกรรมร่วมกับเด็กเล็ก
ในช่วงเย็น-หัวค่าของวันธรรมดาพบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถ 4 ช่วงวัยคือ ผู้สงู อายุ
ผู้ใหญ่ นักศึกษา และนักเรี ยน โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นิยมทาจะมีลกั ษณะกิจ
จกรรมที่เหมือนกัน ได้ แก่ เดิน -วิ่งออกกาลังกาย ,ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ , นัง่ เล่น พักผ่อน
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หลังจากทากิจกรรม ,เต้ นแอโรบิค,เล่นกีฬา และโยคะ ส่วนราพัด/รามวยจีนเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ
นิยมทากิจกรรมเท่านัน้ ส่วนนักศึกษากิจกรรมที่นิยมทาคือเล่นกีฬา, เดิน-วิ่งออกกาลังกาย, ออก
กาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ และเล่นสเก็ตจะทากิจกรรมร่ วมกับเด็กนักเรี ยนกิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยม
ทาคือนัง่ คุย/นัง่ เล่นหลังโรงเรียนเลิก, เล่นเครื่ องเล่น ,เล่นกีฬา และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์
ลักษณะการใช้ สวนรมณีนาถในวันเสาร์
ในช่วงเช้ าของวันเสาร์ พบว่า มีผ้ ูใช้ พืน้ ที่ สวนรมณี นาถ4 ช่วงวัยคือ ผู้สูง อายุ ผู้ใหญ่
นักศึกษา และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่สว่ นใหญ่นิยมทาจะมีลกั ษณะกิจจกรรมที่
เหมือนกัน ได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย, นัง่ เล่น พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม, ออกกาลังกายแบบ
ใช้ อปุ กรณ์, เต้ นแอโรบิค และเล่นกีฬา ส่วนราพัด/รามวยจีนเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทากิจกรรม
เท่านัน้ ส่วนกิจกรรมที่นักศึกษานิยมทาคือเดิน -วิ่งออกกาลังกาย, เล่นกีฬา, และออกกาลังกาย
แบบใช้ อปุ กรณ์ ส่วนเด็กเล็กนิยมมาเล่นเครื่ องเล่นโดยผู้ปกครองจะพามาพักผ่อนและทากิจกรรม
ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ พบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถทุกช่วงวัยคือ ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่
นักศึกษา นักเรียน และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่สว่ นใหญ่นิยมทาจะมีลกั ษณะกิจ
จกรรมที่เหมือนกัน ได้ แก่ นัง่ เล่น พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม หรื อพักผ่อนกับครอบครัว , เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ กิจกรรมที่ผ้ ูใหญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทา
เหมือนกันคือ เล่นกีฬา เดิน -วิ่งออกกาลังกาย กิจกรรมที่นกั ศึกษาทาร่ วมกับนักเรี ยนคือ ฝึ กสอน
วาดรู ป ส่วนกิจกรรมที่นักเรี ยนนิยมทาคือ นั่งเล่น พักผ่อนกับครอบครัว ออกกาลังกายแบบใช้
อุปกรณ์ และเล่นเครื่องเล่นจะทากิจกรรมร่มกับเด็กเล็ก
ในช่วงเย็น-หัวค่าของวันเสาร์ พบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนรมณีทกุ ช่วงวัยคือ ผู้สงู อายุ ผู้ใหญ่
นักศึกษา นักเรียน และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่สว่ นใหญ่นิยมทาจะมีลกั ษณะกิจ
จกรรมที่เหมือนกัน ได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย, นัง่ เล่น พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม , ออกกาลัง
กายแบบใช้ อปุ กรณ์, เต้ นแอโรบิค และโยคะ ส่วนราพัด/รามวยจีนเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทา
กิจกรรมเท่านัน้ กิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทาเหมือนกันคือ เล่นกีฬา เดิน -วิ่งออก
กาลังกาย และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ส่วนกิจกรรมเล่นสเก็ตเป็ นกิจกรรมที่นกั ศึกษาทา
ร่ วมกับนักเด็กเรี ยน ส่วนกิจกรรมที่นกั เรี ยนและเด็กเล็กทากิจกรรมเหมือนกัน คือ เล่นเครื่ องเล่น
และนัง่ เล่น พักผ่อนกับครอบครัว
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ลักษณะการใช้ สวนรมณีนาถในวันอาทิตย์
ในช่วงเช้ าของวันอาทิตย์พบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถทุกช่วงวัยคือ ผู้สงู อายุ ผู้ใหญ่
นักศึกษา นักเรี ยน และเด็กเล็ก วันอาทิตย์จะมีปริ มาณการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ น้อยกว่าวันอื่นๆ โดย
กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นิยมทาจะมีลกั ษณะกิจจกรรมที่เหมือนกัน ได้ แก่ เดิน -วิ่ง
ออกกาลังกาย นัง่ เล่น พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ และเล่นกีฬา
ส่วนกิจกรรมที่นกั ศึกษานิยมทาคือเดิน -วิ่งออกกาลังกาย และเล่นกีฬา กิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทา
คือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ส่วนเด็กเล็กนิยมมาเล่นเครื่ องเล่น
โดยผู้ปกครองจะพามาพักผ่อนและทากิจกรรม
ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์พบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถทุกช่วงวัยคือ ผู้สงู อายุ ผู้ใหญ่
นักศึกษา นักเรียน และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่สว่ นใหญ่นิยมทาจะมีลกั ษณะกิจ
จกรรมที่เหมือนกัน ได้ แก่ นัง่ เล่น พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม หรื อพักผ่อนกับครอบครัว , เดิน-วิ่ง
ออกกาลังกาย และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ กิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทา
เหมื อนกัน คื อ เล่น กี ฬา ออกก าลัง กายแบบใช้ อุปกรณ์ กิ จ กรรมที่ นัก เรี ย นนิ ย มท าคื อ นั่ง เล่ น
พักผ่อนกับครอบครัว เล่นสเก็ต และเล่นเครื่ องเล่นจะทากิจกรรมร่ มกับเด็กเล็ก ส่วนเด็กเล็กนิยม
มานัง่ เล่น พักผ่อนกับครอบครัวและเล่นเครื่ องเล่น
ในช่ว งเย็น -หัวค่ า ของวัน อาทิ ต ย์ พบว่ า มีผ้ ูใช้ พื น้ ที่ ส วนรมณี ทุกช่ว งวัยคื อ ผู้สูง อายุ
ผู้ใหญ่ นักศึกษา นักเรี ยน และเด็กเล็ก โดยกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นิยมทาจะมี
ลักษณะกิจจกรรมที่เหมือนกัน ได้ แก่ เดิน -วิ่งออกกาลัง, นัง่ เล่น พักผ่อน ปิ กนิค , ออกกาลังกาย
แบบใช้ อปุ กรณ์ และเต้ นแอโรบิค กิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่ นักศึกษาและนักเรี ยนนิยมทาเหมือนกันคือ เล่น
กีฬา เดิน-วิ่งออกกาลังกาย และออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ ส่วนกิจกรรมเล่นสเก็ตเป็ นกิจกรรม
ที่นกั เรี ยนทากิจกรรมเพียงช่วงวัยเดียวในช่วงเย็ นของวันอาทิตย์ และกิจกรรมที่นกั เรี ยนและเด็ก
เล็กทากิจกรรมเหมือนกัน คือ เล่นเครื่ องเล่น และนัง่ เล่น พักผ่อนกับครอบครัว
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5.2.3.ข้ อมูลการใช้ พนื ้ ที่หรื อการทากิจกรรมต่ างๆตามช่ วงวัน
จากข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามในวันธรรมดา วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จะ
พบว่าลักษณะและประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงวัน มีความแตกต่างกัน โดยขึ ้นอยู่กบั
กลุม่ ผู้ใช้ พื ้นที่ในช่วงวันต่างๆ เช่น ลักษณะของกิจกรรมวันธรรมดากับวันเสาร์ จะคล้ ายกัน ส่วนใน
วันอาทิตย์กิจกรรมบางอย่างที่เกิดในวันธรรมดาและวันเสาร์ จะไม่พบในวันอาทิตย์ และปริ มาณ
การใช้ พื ้นที่ของวันอาทิตย์น้อยกว่าช่วงวันอื่นๆด้ วย โดยในหัวข้ อนี ้จะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการ
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ใช้ งานที่เกิดขึ ้นที่สมั พันธ์กบั ช่วงวัน โดยไม่สนใจช่วงเวลา ว่าในวันแต่ละวันมีลกั ษณะกิจกรรมแบบ
ใดเกิดขึ ้นบ้ าง และมีผ้ ใู ช้ งานในช่วงวัยใดบ้ าง มีรายละเอียดดังนี ้
5.2.3.1.ข้ อมูลการใช้ พนื ้ ที่หรื อการทากิจกรรมต่ างๆ วันธรรมดา
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันธรรมดามีทงหมด
ั้
9 กิจกรรมได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย, ออก
กาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์, โยคะ, เต้ นแอโรบิค, รามวยจีน/ราพัด, เล่นกีฬา,เล่นเครื่ องเล่น,เล่นสเก็ต
และนัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้จะเกิด ในช่วงเวลาต่างๆ มีกลุ่มผู้ใช้ ในช่วงวัย
ต่างๆ ดังนี ้
เดิน-วิ่ง ออกกาลังกายเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 61.46
ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่คิดเป็ นร้ อยละ 34.67 และนักศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 3.87 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา ตามลาดับ
ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
61.83 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ใ้ นวันธรรมดา รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 27.80
นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 6.64 และนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 3.73 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวัน
ธรรมดา ตามลาดับ
โยคะเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ูใหญ่นิยมทามากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 51.67 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 48.33 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้
ในวันธรรมดา
เต้ นแอโรบิคเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของจานวนผู้ที่
ทากิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ใน
วันธรรมดา
รามวยจีน ราพัดเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุทากิจกรรมเพียงวัยเดียวคิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา
เล่นกีฬาเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 32.98 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 25.65 นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 25.65
และนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 15.71 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา ตามลาดับ
นัง่ คุย/นัง่ เล่นเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 53.35 ของจานวน
ผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่คิดเป็ นร้ อยละ 28.35 และนักเรี ยนคิดเป็ นร้ อย
ละ 18.30 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา ตามลาดับ
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เล่นเครื่องเล่นเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 93.75 ของจานวน
ผู้ที่ทากิจกรรมนีใ้ นวันธรรมดา รองลงมาเป็ นเด็กเล็กคิดเป็ นร้ อยละ 6.25 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา
เล่นสเก็ตเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันธรรมดา รองลงมาเป็ นนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ใน
วันธรรมดา (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 8)
5.2.3.2.ข้ อมูลการใช้ พนื ้ ที่หรื อการทากิจกรรมต่ างๆ วันเสาร์
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กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันธรรมดามีทงหมด
ั้
10 กิจกรรมได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย, ออก
กาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์, โยคะ, เต้ นแอโรบิค, รามวยจีน/ราพัด, เล่นกีฬา, เล่นเครื่ องเล่น, เล่น
สเก็ต, นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน และฝึ กสอนวาดรู ป กิจกรรมที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้จะเกิด ในช่วงเวลาต่างๆ
มีกลุม่ ผู้ใช้ ในช่วงวัยต่างๆ ดังนี ้
เดิน-วิ่งออกกาลังกายเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 45.37 ของ
จานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 40.28 นักศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 11.57 และนักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ2.78 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันวันเสาร์
ตามลาดับ
ออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ เป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูใหญ่นิยมทามากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ
48.98 ของจ านวนผู้ที่ ท ากิ จ กรรมนี ใ้ นวัน เสาร์ รองลงมาเป็ นผู้สูง อายุคิ ด เป็ นร้ อยละ 38.78
นักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 7.14 และนักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 5.10 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวัน
วันเสาร์ ตามลาดับ
โยคะเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ูใหญ่นิยมทามากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 88.89 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 11.11 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวัน
เสาร์
เต้ นแอโรบิคเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 64.29 ของจานวนผู้ที่
ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 35.71 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ใน
วันเสาร์
รามวยจีน ราพัดเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุทากิจกรรมเพียงวัยเดียวคิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์
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เล่นกีฬาเป็ นกิจกรรมที่ ผ้ ูใหญ่ นิยมทามากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนีใ้ นวันเสาร์ รองลงมาเป็ นนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 28 นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 18 และ
ผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 9 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ ตามลาดับ
นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อนเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 58.41 ของ
จานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 34.51 นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อย
ละ 5.31 นักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 0.88 และเด็กเล็กคิดเป็ นร้ อยละ 0.88 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรม
นี ้ในวันเสาร์ ตามลาดับ
เล่นเครื่องเล่นเป็ นกิจกรรมที่เด็กเล็กนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 82.35 ของจานวน
ผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ รองลงมาเป็ น นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 17.65 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรม
นี ้ในวันเสาร์
เล่นสเก็ตเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 71.43 ของจานวนผู้ที่
ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ รองลงมาเป็ นนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 28.57 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้
ในวันเสาร์
ฝึ กสอนวาดรู ป เป็ นกิ จ กรรมที่ นัก เรี ย นนิ ย มท ามากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อยละ 84.21 ของ
จานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ รองลงมาเป็ นนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 15.79 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันเสาร์ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 8)
5.2.3.3.ข้ อมูลการใช้ พนื ้ ที่หรื อการทากิจกรรมต่ างๆ วันอาทิตย์
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันธรรมดามีทงหมด
ั้
7 กิจกรรมได้ แก่ เดิน-วิ่งออกกาลังกาย, ออก
กาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์, เต้ นแอโรบิค, เล่นกีฬา, เล่นเครื่ องเล่น, เล่นสเก็ต และนัง่ คุย/นัง่ เล่น/
พักผ่อน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้จะเกิดในช่วงเวลาต่างๆ มีกลุม่ ผู้ใช้ ในช่วงวัยต่างๆ ดังนี ้
เดิน-วิ่งออกกาลังกายเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 48.50 ของ
จานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 37.13 นักศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 11.98 และนักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ2.40 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์
ตามลาดับ
ออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ เป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูใหญ่นิยมทามากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ
53.68 ของจ านวนผู้ที่ ท ากิ จ กรรมนี ใ้ นวัน อาทิ ต ย์ รองลงมาเป็ นผู้สูง อายุคิ ด เป็ นร้ อยละ 24.21
นักเรียนคิดเป็ นร้ อยละ 14.74 และนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 7.37 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวัน
วันอาทิตย์ ตามลาดับ
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เต้ นแอโรบิคเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 30 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวัน
อาทิตย์
เล่นกีฬาเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 38.27 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนีใ้ นวันวันอาทิตย์ รองลงมาเป็ นนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 30.86 นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ
27.16 และผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 3.70 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์ ตามลาดับ
นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อนเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ใู หญ่นิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 59.80 ของ
จานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 18.24 เด็กเล็กคิดเป็ น
ร้ อยละ 10.81 นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 8.11 และนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 3.04 ของจานวนผู้ที่ทา
กิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์ตามลาดับ
เล่นเครื่องเล่นเป็ นกิจกรรมที่เด็กเล็กนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 76.74 ของจานวน
ผู้ที่ ท ากิ จกรรมนี ใ้ นวัน อาทิ ต ย์ รองลงมาเป็ นนัก เรี ย นคิ ด เป็ นร้ อยละ 23.26 ของจานวนผู้ที่ ท า
กิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์
เล่นสเก็ตเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนนิยมทามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 93.33 ของจานวนผู้ที่
ทากิจกรรมนี ้ในวันอาทิตย์รองลงมาเป็ นนักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 6.67 ของจานวนผู้ที่ทากิจกรรมนี ้
ในวันอาทิตย์ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 8)
5.2.4. สรุ ปข้ อมูลการใช้ พนื ้ ที่หรื อการทากิจกรรมต่ างๆตามช่ วงวันของผู้ใช้
พืน้ ที่สวนรมณีนาถ
จากตารางสรุ ปข้ อมูลค่าเฉลี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงวันต่างๆสามารถสรุ ปรวมได้ ว่า
ผู้สงู อายุและผู้ใหญ่สว่ นใหญ่มาใช้ พื ้นที่สาหรับเดิน-วิ่งออกกาลังกาย รองลงมาเป็ นออกกาลังกาย
โดยใช้ อปุ กรณ์ออกกาลังกายต่างๆในสวนสาธารณะ และเพื่ อนัง่ พักผ่อนหลังจากทากิจกรรมเสร็ จ
ส่วนกิจกรรมพวกราพัด รามวยจีน โยคะ เป็ นต้ น เป็ นกิจกรรมที่ทาเฉพาะกลุม่
นักศึกษาส่วนใหญ่มาเล่นกีฬา รองลงมาเป็ นออกกาลังกายโดยใช้ อปุ กรณ์ออกกาลัง
กายต่างๆในสวนสาธารณะ และเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ส่วนกิจกรรมอื่นค่อนข้ างน้ อย
เด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่มาเล่นกีฬา รองลงมาเป็ นการนัง่ คุย นัง่ เล่น พักผ่อนหลังเลิกเรี ยน
ในวันธรรมดาและมาติวหนังสือในวันหยุดเสาร์ อาทิ ตย์ และมาเล่นเครื่ องเล่น ส่วนกิจกรรมอื่น
ค่อ นข้ างน้ อย ส่วนเด็กเล็ก ส่ว นใหญ่ มาเล่น เครื่ องเล่น และมาพักผ่ อน ปิ กนิ ค กับครอบครั ว ใน
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์
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1. สรุ ปปริมาณการเข้ าใช้ พนื ้ ที่ของผู้ใช้ งานสวนรมณีนาถในช่ วงวันต่ างๆ
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามและจากตารางค่าเฉลี่ยของข้ อมูลต่างๆ สามารถสรุ ปได้
ว่าในวันธรรมดามีผ้ สู งู อายุเข้ าใช้ พื ้นที่มากเป็ นอันดับที่ 1 โดยคิดเป็ นร้ อยละ 56.04ของจานวนผู้ใช้
ทังหมดในวั
้
นธรรมดา รองลงมาเป็ นผู้ใหญ่ร้อยละ 29.48 ของจานวนผู้ใช้ ในวันธรรมดา นักเรี ยนคิด
เป็ นร้ อยละ 10.43 ของจานวนผู้ใช้ ในวันธรรมดา นักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 3.94 ของจานวนผู้ใช้ ใน
วันธรรมดา และเด็กเล็กคิดเป็ นร้ อยละ 0.11 ของจานวนผู้ใช้ ในวันธรรมดา ตามลาดับ
ส่วนในวันเสาร์ พบว่ามีผ้ ใู หญ่เข้ าใช้ พื ้นที่มากเป็ นอันดับที่ 1 โดยคิดเป็ นร้ อยละ 48.51
ของจานวนผู้ใช้ ทงหมดในวั
ั้
นเสาร์ รองลงมาเป็ นผู้สงู อายุร้อยละ 31.57 ของจานวนผู้ใช้ ในวันเสาร์
นักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 9.21 ของจานวนผู้ใช้ ในวันเสาร์ นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 6.64 ของจานวน
ผู้ใช้ ในวันเสาร์ และเด็กเล็กคิดเป็ นร้ อยละ 4.07ของจานวนผู้ใช้ ในวันเสาร์ ตามลาดับ
และในวันอาทิตย์พบว่ามีผ้ ใู หญ่เข้ าใช้ พื ้นที่มากเป็ นอันดับที่1 โดยคิดเป็ นร้ อยละ 49.51
ของจานวนผู้ใช้ ทงั ้ หมดในวันอาทิตย์ รองลงมาเป็ นผู้สูงอายุร้อยละ 20.70 ของจานวนผู้ใช้ ในวัน
เสาร์ นักเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 12.31 ของจานวนผู้ใช้ ในวันอาทิตย์ นักศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 8.39
ของจานวนผู้ใช้ ในวันอาทิตย์ และเด็กเล็กคิดเป็ นร้ อยละ 9.09 ของจานวนผู้ใช้ ในวันอาทิ ตย์
ตามลาดับ
ซึ่งสรุ ปโดยรวมได้ ว่า ในวัน ธรรมดาผู้สูง อายุเข้ า ใช้ พืน้ ที่ มากสุด ตามด้ วยวัยผู้ใหญ่
นักเรี ยน นักศึกษา และเด็กเล็กตามลาดับ ส่วนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ผ้ ทู ี่เข้ าใช้ พื ้นที่สวนรมณี
นาถมากสุดและรองลงมาจะเหมือนกันคือวัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สงู อายุ ส่วนการเข้ าใช้ พื ้นที่ของ
นักเรียนและเด็กเล็กในวันอาทิตย์จะมากกว่าในวันเสาร์ ส่วนนักศึกษาปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ทงใน
ั้
วันเสาร์ และวันอาทิตย์จะใกล้ เคียงกัน (ดูรายละเอียดได้ จากตารางที่ 8)
2. สรุ ปข้ อมูลการใช้ พนื ้ ที่หรื อการทากิจกรรมต่ างๆตามวัน
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามและจากตารางค่าเฉลี่ยของข้ อมูลต่างๆ สามารถสรุ ปได้
ว่าในวันธรรมดามีใช้ พื ้นที่มาทากิจกรรมเดิน-วิ่ง ออกกาลังกายมากเป็ นอันดับที่1 โดยคิดเป็ นร้ อย
ละ 37.31ของจานวนผู้ใช้ ทงั ้ หมดในวันธรรมดา รองลงมาเป็ นนั่งคุย/นัง่ เล่นร้ อยละ 20.74 ออก
กาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์คิดเป็ นร้ อยละ 12.88 เล่นกีฬาคิดเป็ นร้ อยละ 10.21 เต้ นแอโรบิคคิดเป็ น
ร้ อยละ 6.15 รามวยจีน/ราพัดคิดเป็ นร้ อยละ 6.09 โยคะคิดเป็ นร้ อยละ 3.21 เล่นเครื่ องเล่นคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.71 และเล่นสเก็ตคิดเป็ นร้ อยละ 1.71ของจานวนผู้ใช้ ทงหมดในวั
ั้
นธรรมดาตามลาดับ
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ส่วนในวันเสาร์ พบว่ากิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่เข้ ามาทากิจกรรมมากเป็ นอันดับที่ 1คือนัง่ คุย/
นัง่ เล่นโดย 29.89ของจานวนผู้ใช้ ทงั ้ หมดในวันเสาร์ รองลงมาเป็ นเดิน-วิ่งออกกาลังกายคิดเป็ น
ร้ อยละ 28.57 เล่นกีฬาคิดเป็ นร้ อยละ 13.23 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์คิดเป็ นร้ อยละ 12.96
เต้ นแอโรบิคคิดเป็ นร้ อยละ 5.56 เล่นเครื่ องเล่นคิดเป็ นร้ อยละ4.50 สอนวาดรู ปคิดเป็ นร้ อยละ2.51
โยคะคิดเป็ นร้ อยละ1.19 เล่นสเก็ตคิดเป็ นร้ อยละ0.93 และรามวยจีน/ราพัดคิดเป็ นร้ อยละ 0.66
ของจานวนผู้ใช้ ทงหมดในวั
ั้
นเสาร์ ตามลาดับ
และในวันอาทิตย์พบว่า กิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่เข้ ามาทากิจกรรมมากเป็ นอันดับที่ 1คือนัง่
คุย/นัง่ เล่นโดยคิดเป็ นร้ อยละ 41.28 ของจานวนผู้ใช้ ทงหมดในวั
ั้
นอาทิตย์ รองลงมาเป็ นเดิน-วิ่ง
ออกกาลังกายคิดเป็ นร้ อยละ 23.29 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์ คิดเป็ นร้ อยละ13.25 เล่นกีฬา
คิดเป็ นร้ อยละ 11.30 เล่นเครื่ องเล่นคิดเป็ นร้ อยละ 6 เต้ นแอโรบิคคิดเป็ นร้ อยละ 2.79 และเล่นส
เก็ตคิดเป็ นร้ อยละ 2.09 ของจานวนผู้ใช้ ในวันอาทิตย์ ตามลาดับ
สรุปโดยรวมได้ ว่าในวันธรรมดากิจกรรมที่คนนิยมทามากสุดคือเดิน-วิ่งออกกาลังกาย
ตามด้ วยการนัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อนหลังจากทากิจกรรม ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์และเล่นกีฬา
ส่วนกิจกรรมอื่นๆมีไม่มาก เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ทาเฉพาะกลุ่ม และอาจทาในบางช่วงเวลา ใน
วันเสาร์ ลกั ษณะกิจกรรมจะคล้ ายกับกิจกรรมที่เกิ ดขึ ้นในวันธรรมดา แต่จานวนผู้ใช้ จะน้ อยกว่า
และมีกิจกรรมสอนวาดรู ปเพิ่มในช่วงบ่ายของวันเสาร์ และในวันเสาร์ เด็กเล็กมีปริ มาณในการใช้
พืน้ ที่มากกว่าวันธรรมดา เนื่องจากวันหยุดครอบครั วพามาพักผ่อนเดินเล่น ส่วนวันอาทิ ตย์ จะ
พบว่าปริมาณการเข้ าใช้ เพื ้นที่ของผู้ใช้ น้อยมากเมื่อเทียบกับวันอื่นๆ และกิจกรรมที่เกิดขึ ้นเป็ นแบบ
Passive มากกว่า Active การมาพักผ่อน ปิ กนิคกับแบบเป็ นครอบครัวมากกว่าในวันอื่นๆ และเห็น
ได้ ชดั เจนกว่ากิจกรรมอื่นๆ (ดูรายละเอียดได้ จากตารางที่ 9)
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กิจกรรมที่เกิดขึน้
1.เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
2.ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์
3.โยคะ
4.เต้ นแอโรบิค
5.รามวยจีน ราพัด
6.เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
7.นัง่ คุย/นัง่ เล่น
8.เล่นเครื่ องเล่น
9.เล่นสเก็ต
10.ฝึ กสอนวาดรูป
รวม

วันธรรมดา
37.31 %
12.88%
3.21%
6.15%
6.09%
10.21%
20.74%
1.71%
1.71%
100%

ช่ วงวัน
วันเสาร์
28.57%
12.96%
1.19%
5.56%
0.66%
13.23%
19.89%
4.50%
0.93%
2.51%
100%

วันอาทิตย์
23.29%
13.25%
2.79%
11.30%
41.28%
6.00%
2.09%
100%

ตารางที่ 9 สรุปข้ อมูลการใช้ พื ้นที่เกิดขึ ้นในวันธรรมดา วันเสาร์ และวันอาทิตย์

นอกจากนี ส้ ามารถสรุ ป ได้ อี ก ว่ า จากกิ จ กรรมทัง้ หมดผู้ใ ช้ ง านในพื น้ ที่ นิ ย มมาท า
กิจกรรมใดมากสุด ดังนี ้ โดยกิจกรรมที่ผ้ ูใช้ งานนิยมทามากเป็ นอันดับที่ 1 คือ เดิน-วิ่งออกกาลัง
กาย รองลงมาเป็ นนัง่ คุย/นัง่ เล่น, ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์,เล่นกีฬา, เต้ นแอโรบิค, รามวยจีน
ราพัด, เล่นเครื่ องเล่น, โยคะ, เล่นสเก็ต และฝึ กสอนวาดรู ป ตามลาดับ (ดูรายละเอียดจากภาพที่
15)
อันดับ 1 เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
อันดับ 2 นัง่ คุย/นัง่ เล่น
อันดับ 3 ออกกาลังกายแบบใช้ อปุ กรณ์
อันดับ 4 เล่นกีฬา
อันดับ 5 เต้ นแอโรบิค
อันดับ 6 รามวยจีน ราพัด
อันดับ 7 เล่นเครื่ องเล่น
อันดับ 8 โยคะ
อันดับ 9 เล่นสเก็ตบอร์ ด
อันดับ 10 ฝึ กสอนวาดรูป
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แผนภูมิสรุ ปข้ อมูลกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในแต่ ละวัน
800
700

จานวนผู้ใช้ งาน

600
500
400
300
200
100
0

กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันธรรมดา

701

242

60

115

114

192

389

33

33

0

วันเสาร์

216

98

9

42

5

100

226

34

7

19

วันอาทิตย์

167

60

0

20

0

81

294

43

15

0

หมายเหตุ
1.เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
2.ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์
3.โยคะ
4.เต้ นแอโรบิค

5.รามวยจีน ราพัด
6.เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
7.นัง่ คุย/นัง่ เล่น

8.เล่นเครื่องเล่น
9.เล่นสเก็ต
10.ฝึ กสอนวาดรูป

ภาพที่ 15 สรุปข้ อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน

และสามารถสรุ ปได้ ว่าปริ มาณการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถในวันธรรมดา
ธรรมดามีปริ มาณการใช้ พื ้นที่มากสุด รองลงมาเป็ นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (ดูรายละเอียดจาก
ภาพที่ 15)
สรุ ปข้ อมูลกิจกรรมทัง้ หมด โดยรวมผู้ใช้ ส่วนมากที่ เข้ ามาใช้ สวนรมณี นาถมักจะใช้
เส้ นทางรอบสวนเพื่อวิ่งออกกาลังกายมากที่สดุ จนในบางช่วงเวลาเกิดความหนาแน่นเกินไป จน
ไม่สามารถใช้ งานได้ สะดวก เนื่องจากเส้ นทางในการวิ่งมีบางช่วงค่อนข้ างแคบและมีมมุ เลี ้ยวที่
กระชัน้ ชิด ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผ้ ูใช้ งาน ส่วนใหญ่ จะประสบปั ญหาในเรื่ องของขนาดเส้ นทาง
สาหรับเดิน/วิ่ง ส่วนเครื่ องออกกาลังกายเป็ นส่วนของสมาคมที่จานาเข้ ามากันเอง ทาให้ จานวน
เครื่ องออกกาลังกายไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ งาน ส่วนกิ จกรรมอื่นๆพืน้ ที่ที่จัดไว้ ค่อนข้ างเพียงพอต่อ
ผู้ใช้ งาน มีบางส่วนที่ไม่ได้ วางแผนเพื่อรับรองกิจกรรมนันๆ
้ ทาให้ เกิดการซ้ อนทับของกิจกรรมที่ใช้
ในเวลาเดียวกัน

บทที่ 6
ผลการวิเคราะห์
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม สารวจพฤติกรรมการใช้ งานโดยการสังเกตการณ์ และ
สอบถามผู้ที่เข้ ามาใช้ สวนรมณีนาถ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ พื ้นที่ ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้
งานที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่สวนสาธารณะ โดยการวิเคราะห์ถึงลักษณะกลุ่มผู้ใช้ กิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ลักษณะการใช้ งานและช่วงเวลาภายในพื ้นที่สวน เมื่อนามาพิจารณาแล้ ววิเคราะห์พบว่าสามารถ
แบ่งเป็ นหัวข้ อได้ ดงั นี ้
- ปั จจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการใช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถ แบ่งเป็ น 4 หัวข้ อดังนี ้
- การเข้ าถึงพื ้นที่ และบริ บทโดยรอบพื ้นที่สวนรมณีนาถ
- การสัญจรภายในสวนรมณีนาถ
- การจัดพื ้นที่และการแบ่งส่วนพื ้นที่
- แสงและร่มเงาต้ นไม้
- ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับพื ้นที่กิจกรรมและการใช้ พื ้นที่
6.1. ปั จจัยทางกายภาพที่มีผลต่ อการใช้ พนื ้ ที่สวนรมณีนาถ
6.1.1. การเข้ าถึงพืน้ ที่และบริบทโดยรอบพืน้ ที่สวนรมณีนาถ
จากการสังเกตการณ์ พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่และบริ บทโดยรอบพบว่าลักษณะการทา
กิจกรรมของผู้ใช้ จะกระจุกตัวเป็ นกลุ่ม ส่วนใหญ่ ใช้ พื ้นที่ที่จัดเตรี ยมไว้ สาหรับทากิจกรรมซึ่งอยู่
บริ เวณทิศเหนือของพืน้ ที่สวนรมณี นาถ ซึ่งพื ้นที่ที่เกิ ดการใช้ งานหนาแน่นในเกื อ บทุกช่วงเวลา
ประกอบไปด้ วยพื ้นที่ สวนสุขภาพ สนามฝึ กหัดกีฬา และลานอเนกประสงค์ ซึ่งจะพบการซ้ อนทับ
ของกิจกรรมในบางช่วงเวลา เมื่อพิจารณาบริ บทโดยรอบพื ้นที่ประกอบกับลักษณะการทากิจกรรม
พบว่าลักษณะการทากิจกรรมสัมพันธ์ กบั บริ บทโดยรอบ ผู้ใช้ พื ้นที่สว่ นใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนหรื อ
ศึก ษาอยู่ใ นสถานศึก ษาที่อ ยู่ใกล้ เคี ย ง ซึ่งอยู่ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ของพื น้ ที่ ร มณี น าถ โดยประตู
ทางเข้ าออกที่พบว่ามีผ้ ใู ช้ มากคือประตูทางเข้ าออกที่1(ติดกับซอยศิริพฒ
ั น์ )และ2(ติดกับถนนศิริ
พงษ์ ) เนื่องจากทางเข้ าออกทัง2ทางอยู
้
่ใกล้ กับชุมชนที่อยู่บริ เวณเสาชิงช้ าและสถานศึกษา 2แห่ง
คือโรงเรี ยนเบญจมราชาลัยและโรงเรี ยนภารตวิทยาลัย ทาให้ มีการใช้ ทางเข้ าออกนี ้มากในทุกช่วง
104
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เวลา ประกอบกับตาแหน่งของพื ้นที่ในการทากิจกรรม เช่น สวนสุขภาพ สนามฝึ กหัดกีฬา และลาน
อเนกประสงค์ อยู่ใ กล้ กับ ทางเข้ า ออกทัง2แห่
้
ง นี ้ พื ้นที่บ ริ เวณนี จ้ ึง มี ก ารใช้ ง านหนาแน่น ในทุก
ช่วงเวลาทังจากผู
้
้ ใช้ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนและศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใกล้ เคียง (ดูรายละเอียดจาก
แผนผังที่ 27)

แผนผังที่27 แสดงการใช้ พื ้นที่และบริบทโดยรอบพื ้นที่สวนรมณีนาถ
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ส่วนทางเข้ าออกอื่ นๆในสวนรมณีนาถ พบว่าส่วนใหญ่จะเปิ ดให้ บริ การทุกวันและตลอดเวลาทา
การของสวน แต่พบว่ามีทางเข้ าออกที่3 ซึง่ เป็ นทางเข้ าออกหลัก พบว่าเปิ ดให้ บริ การเฉพาะในช่วง
เช้ า เนื่องจากปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่ค่อนข้ างมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ และปิ ดให้ บริ การใช้ ช่วงบ่าย
และเย็น เนื่องจากทางเข้ าทางด้ านถนนศิริพงษ์ มีทางเข้ าอยู่ 2 ทางคือทางเข้ า-ออกที่ 2และ3 ซึ่งใน
ตอนบ่ายและเย็นผู้ใช้ สว่ นใหญ่นิยมใช้ ทางเข้ า-ออกที่2 มากกว่าเนื่องจากอยู่ใกล้ แหล่งชุมชน และ
โรงเรี ยนมากกว่าทางเข้ า-ออกที่3 (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 27)
6.1.2. การสัญจรภายในสวนรมณีนาถ
จากการสารวจภาคสนามพบว่า เส้ นทางสัญจรภายในสวนรมณีนาถนี ้ใช้ เป็ นเส้ นทาง
สาหรับวิ่งออกกาลังกายภายในสวนด้ วย ซึ่งพบอุปสรรคในการใช้ งานดังนี ้ เส้ นทางวิ่ง ที่ค่อนข้ าง
แคบ เส้ นทางวิ่งในส่วนที่เป็ นทางวิ่งย่อยมีความกว้ างเพียง 2.50 เมตร ทาให้ การวิ่งไม่สะดวก จึงทา
ให้ เกิดความแออัด ไม่สะดวกในการวิ่งออกกาลังกาย และไม่สามารถรองรับปริ มาณการใช้ พื ้นที่
ของผู้ใช้ สวนได้ เพียงพอ (ZONE A ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 28 และภาพประกอบที่ 16)
ลักษณะเส้ นทางเดิน-วิ่ง มีลกั ษณะเป็ นการเลี ้ยวแบบมุมฉาก ทาให้ เกิดการกระจุกตัว
เมื่อถึงทางเลี ้ยว (ZONE B ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 28) ควรทาให้ ทางเลี ้ยวมีลกั ษณะเป็ นทาง
โค้ งเพื่อความคล่องตัวในการใช้ งาน และเส้ นทางสัญจรนี ้มีลกั ษณะเป็ นพื ้นกระเบื ้องคอนกรี ต เป็ น
พื ้นผิวแข็งไม่ยืดหยุน่ ไม่รับแรงกระแทกจากการวิ่ง (ภาพประกอบที่ 17 และ18)

ภาพที่ 16 เส้ นทางวิง่ ย่อย ค่อนข้ างแคบ

ภาพที่ 17 พื ้นผิวคอนกรี ตบริเวณเส้ นทางสัญจรหลัก

บริ เวณทางเข้ าด้ านถนนมหาไชย(ทางเข้ าออกที่6) ทางทิศตะวันออกของพื ้นที่สวน
เส้ นทางวิ่งตรงบริ เวณทางเข้ ามีลกั ษณะเลี ้ยวเป็ นมุม และยังมีการจับกลุม่ ของผู้ใช้ งาน โดยใช้ จอด
รถยนต์จกั รยานบางส่วน เนื่องจากที่จอดรถไม่เพียงพอ จนทาให้ เกิดการกีดขวาง ส่งผลให้ ทางเดิน วิ่งแคบลง(ZONE C ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 28 และภาพประกอบที่ 19)
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แผนผังที่28 แสดงลักษณะของเส้ นทางสัญจรภายในสวนรมณีนาถ

ภาพที่ 18 บริเวณทางแยกที่เป็ นมุมที่เป็ นอุปสรรค

ภาพที่ 19 เส้ นทางวิง่ หน้ าทางเข้ าออกถนนมหาไชย
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6.1.3. การจัดพืน้ ที่และการแบ่ งส่ วนพืน้ ที่
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การใช้ พื น้ ที่ ที่ ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการใช้ ง านที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในพื น้ ที่
สวนสาธารณะอีกอย่างหนึง่ คือ การจัดพื ้นที่ การแบ่งส่วนพื ้นที่ และการแบ่งเป็ น Zone ต่างๆ จาก
การสารวจพื ้นที่ภายในสวนรมณีนาถ พบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่บางส่วนเหมาะกับพื ้นที่ที่จัด
ไว้ สาหรับกิจกรรมนันๆ
้ และพบว่ามี ลกั ษณะการทากิ จกรรมบางอย่างบนพื ้นที่ที่ไม่ได้ จัดเตรี ยม
สาหรับทากิจกรรม หรื อพื ้นที่ที่จดั ไว้ เพื่อกิจกรรมประเภทผ่อนคลาย (Passive Activity) กลับพบว่า
มีการใช้ งานของกิจกรรมประเภทออกแรง (Active Activity) ทาให้ พื ้นที่บางส่วนเกิดการซับทับกัน
ของกิ จกรรม ทัง้ กิ จกรรมประเภทออกแรงซ้ อ นทับกับกิ จกรรมประเภทผ่อ นคลาย หรื อ เกิ ดการ
ซ้ อนทับของกิจกรรมประเภทออกแรงด้ วยกัน (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่29)

แผนผังที่ 29 แสดงตาแหน่งพื ้นที่ที่จดั ไว้ สาหรับทากิจกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริงในสวนรมณีนาถ
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และจากการสังเกตการณ์ ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ สวนรมณี นาถพบว่าลักษณะการทากิจกรรมที่
เกิดขึ ้น มักจะรวมกันเป็ นกลุม่ และกระจุกกันหนาแน่นบริ เวณทางด้ านทิศเหนือของพื ้นที่สวน หรื อ
บริ เ วณสวนสุข ภาพ พื น้ ที่ โดยรอบสวนสุขภาพ และสนามฝึ กหัด กี ฬา พบว่า มี ก ารทากิ จกรรม
หนาแน่นในทุกช่วงเวลาและช่วงวันที่ทาการสารวจ ส่วนบริ เวณอื่นของสวนพบว่ามีการทากิจกรรม
กระจายกันไปทัว่ พื ้นที่สวน แต่จะค่อนข้ างหนาแน่นตรงบริ เวณที่มีการจัดพื ้นที่ไว้ สาหรับทากิจกรรม
เช่น ลานอเนกประสงค์ หรื อบริ เวณที่ มีอุปกรณ์ ออกกาลังกายจัดเตรี ยมไว้ (ดูรายละเอียดจาก
แผนผังที่ 30)

แผนผังที่ 30 แสดงตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมในทุกช่วงเวลาภายในพื ้นที่สวนรมณีนาถ

จากการสังเกตการณ์จะพบว่าการกระจุกของกิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศเหนือของ
สวนรมณี นาถ ใกล้ กับทางเข้ า -ออกที่1และ2 สาเหตุของการกระจุกตัวของกิ จกรรมที่หนาแน่น
บริ เวณนี ้เนื่องจาก บริ เวณนี ้ถูกจัดให้ เป็ นสวนสุขภาพ มีอุปกรณ์ออกกาลังกาย ผู้สงู อายุและผู้ใหญ่
จึงนิยมมาทากิจกรรมบริ เวณนี ้ และบริ เวณนี ้ยังถูกจัดให้ มีสนามเด็กเล่น และพื ้นที่สาหรับพักผ่อน
หลังทากิ จกรรม หรื อนัดพบปะพูดคุย บริ เวณนี ้จึงมักมีเด็กเล็กและเด็กนักเรี ยนมาเล่นเครื่ องเล่น
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หรื อนัง่ พักผ่อนกันเป็ นกลุม่ หลังเลิกเรี ยน นอกจากนี ้ยังมีอีกบริ เวณที่มีการกระจุกตัวหนาแน่นในทุก
ช่วงเวลาคือสนามฝึ กหัดกี ฬา จะพบว่าในตอนเช้ าผู้สงู อายุและผู้ใหญ่ นิยมทากิ จกรรมบริ เวณนี ้
มากกว่าช่วงวัยอื่น ส่วนในตอนบ่ายจะพบว่าเด็กนักเรี ยนจะนิยมมาทากิจกรรมบริ เวณนี ้เป็ นส่วน
ใหญ่ ส่วนช่วงเย็นเด็กนักเรี ยนจะน้ อ ยลงแต่ปริ มาณของวัยนักศึกษาและผู้ใหญ่จะเพิ่มขึ ้น และ
สาเหตุที่กิจกรรมมากระจุกตัวในบริ เวณนี ้เนื่องจากส่วนใหญ่ ผ้ ูที่มาใช้ สวนรมณี นาถจะนิยมใช้
ทางเข้ า-ออกที่1และ2 เนื่องจากเป็ นประตูที่อยู่ใกล้ แหล่งชุมชนที่อยู่ทางเสาชิงช้ า ผู้คนจากแหล่ง
ชุมชนนี ้นิยมมาออกกาลังกายหรื อทากิจกรรมที่สวนรมณีนาถโดยจะใช้ ทางเข้ า -ออกที่1และ2 ซึ่ง
เป็ นทางเข้ า-ออกที่ใกล้ กบั แหล่งชุมชนมากที่สดุ และนอกจากนี ้พื ้นที่บริ เวณนี ้ยังใกล้ กับโรงเรี ยน2
แห่งคือ โรงเรี ยนเบญจมราชาลัย และโรงเรี ยนภารตวิทยาลัย ในตอนบ่ายหลังโรงเรี ยนเลิกเด็ก
นักเรี ยนจึงนิยมมาทากจกรรมและออกกาลังกายที่สวนรมณีนาถ เป็ นสาเหตุให้ พื ้นที่บริ เวณนี ้มีการ
กระจุกตัวของกิ จกรรมและผู้ใช้ พืน้ ที่มากกว่าบริ เวณอื่ น เนื่อ งจากการจัดพื ้นที่ที่เอื อ้ กับการทา
กิจกรรมต่างๆและใกล้ กบั แหล่งชุมชนและโรงเรี ยน (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่31)
ซึง่ จะพบว่าการแบ่งจัดพื ้นสาหรับทากิจกรรม กระจุกรวมกันเพียงบริ เวณเดียวของสวน
รมณี นาถ และพื ้นที่บริ เวณนันค่
้ อนข้ างมี การทากิ จ กรรมหนาแน่น เช่น บริ เวณสวนสุขภาพจะมี
อุปกรณ์เครื่ องออกกาลังกาย พบว่าปริ มาณผู้ใช้ มีมากกว่าจานวนของอุปกรณ์ทาให้ ต้องเข้ าแถวรอ
และสนามฝึ กหัดกีฬาในช่วงเช้ าพบว่ามีผ้ ใู ช้ พื ้นที่บางส่วนมาเล่นกีฬาที่ลานสเก็ตเนื่องจากพื ้นที่ใน
สนามฝึ กหัดกี ฬามี ขนาดไม่เพียงพอกับปริ มาณของผู้ใช้ พื ้นที่ ซึ่งบริ เวณเหล่านี พ้ บว่า เป็ นการ
รวมตัวหนาแน่นเพียงส่วนเดียวของสวน
ส่วนพื ้นที่ที่มีการรวมตัวหนาแน่นรองลงมาเป็ นพื ้นที่ที่จัดเตรี ยมไว้ สาหรับทากิจกรรม
ต่างๆ เช่น ลานอเนกประสงค์หน้ าประติมากรรม จะมีการทากิจกรรมต่างๆตามช่วงเวลา และบาง
ช่วงพบว่ามีการทากิจกรรมซ้ อนทับกัน พื ้นที่ลานเอนกประสงค์ที่มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ออกกาลัง
กายไว้ ก็จะมีการทากิจกรรมต่างๆตามช่วงเวลาแต่เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณนี ้ค่อนข้ างเล็ก จึงเป็ นการ
ทากิจกรรมที่เฉพาะกลุม่ เช่น รามวยจีน ราพัด หรื อเต้ นแอรโรบิคของผู้สงู อายุและผู้ใหญ่ ส่วนที่มี
อุปกรณ์ จัดเตรี ยมไว้ จะมีผ้ เู ข้ าใช้ ใ นทุกช่วงเวลา แต่ปริ มาณการเข้ าใช้ จะต่างกัน ในตอนเช้ าและ
เย็นจะมีผ้ เู ข้ าใช้ คอ่ นข้ างมาก และพื ้นที่ที่พบมามีการรวมตัวหนาแน่นอีกพื ้นที่คือบริ เวณลานสนาม
หญ้ าหน้ า น า้ พุ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึน้ บริ เ วณนี ส้ ่ว นใหญ่ เ ป็ นการนั่ง พัก ผ่อ น นั่ง เล่น ชมวิ ว มัก จะ
หนาแน่นเฉพาะในช่วงเย็น (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 30และ31)
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แผนผังที่ 31 แสดงตาแหน่งที่เกิดกิจกรรมในทุกช่วงเวลาและบริบทโดยรอบ

นอกจากนีย้ ังพบว่ามี การทากิ จกรรมในพื ้นที่ที่ไม่ได้ จัดเตรี ยมไว้ สาหรั บทากิ จกรรม
เนื่องจากปริ มาณการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ มากกว่าพื ้นที่หรื ออุปกรณ์ที่จดั เตรี ยมไว้ เช่น พบว่ามีการเล่น
ตะกร้ อบริ เวณที่เป็ นบ่อบาบัดน ้าเสีย เนื่องจากพื ้นที่สนามฝึ กหัดกีฬา และลานเอนกประสงค์ มีการ
ทากิจกรรมหนาแน่น และพบว่ามีการเล่นตะกร้ อและแบตมินตัน ตามทางเดินรอบพื ้นที่สวน

112
พื น้ ที่ ที่ เ ป็ นลานโล่ง สนามหญ้ าที่ ถูก จัด ไว้ ส าหรั บ พัก ผ่อ น พบว่า มี ก ารเข้ า ใช้ พื น้ ที่
ค่อ นข้ างน้ อย มี การเข้ าใช้ พืน้ ที่เป็ นกลุ่ม เช่น ฝึ กโยคะ จะใช้ พื ้นที่เดิมในทุกวันและทุกช่วงเวลา
พักผ่อนกับครอบครับหรื อกับเพื่อน ส่วนการใช้ งานในพื ้นที่สนามหญ้ าที่เป็ นคนเดียวส่วนมากจะอยู่
ตามขอบของสนามหญ้ า ในขณะที่มาเป็ นกลุม่ จะใช้ พื ้นที่ตามร่มเงาไม้ หรื อพื ้นที่บริ เวณกลางสนาม
หญ้ า ในวันอาทิตย์จะพบว่ามีการใช้ พื ้นที่ส่วนนี ้มากกว่าวันอื่นที่ทาการสารวจ และการใช้ พื ้นที่
บริ เวณนี ้เป็ นทางเดินผ่านมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเดินอ้ อมตามทางเดินที่อยูร่ อบสวน
สรุ ป แล้ ว การจัด พื น้ ที่ แ ละการแบ่ ง ส่ว นพื น้ ที่ ภ ายในสวนรมณี น าถถูก จัด ไว้ ร องรั บ
กิจกรรมประเภท Passive มากกว่า กิจกรรมประเภท Active แต่จากการสังเกตการณ์ จากการใช้
งานที่เกิ ดขึน้ พบว่าผู้ใช้ พืน้ ที่ส่วนใหญ่นิยมมาทากิ จกรรมประเภท Active ส่วนกิ จกรรมประเภท
Passive ที่เกิดขึ ้นมักเป็ นการพักผ่อนหลังจากทากิจกรรม และมีการทากิจกรรมประเภท Passive
น้ อยกว่ากิจกรรมประเภท Active
6.1.4. แสงและร่ มเงาต้ นไม้
จากการสังเกตการณ์ ผ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถพบว่าลักษณะการทากิจกรรมที่เกิดขึ ้น
นอกจากจะเกิดตรงบริ เวณที่มีการจัดพื ้นที่สาหรับไว้ ทากิจกรรมต่างๆแล้ ว พื ้นที่ที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่นิยมทา
กิจกรรมอีกบริ เวณคือพื ้นที่ที่มีร่มเงา โดยสังเกตได้ จากแผนที่แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นและ
ร่มเงาในช่วงเวลาต่างๆ(ดูรายละเอียดจากแผนผังที่24, 25 และ26) ส่วนความสูงของต้ นไม้ ภายใน
สวนรมณีนาถเฉลีย่ ประมาณ15-20เมตร ส่วนไม้ พมุ่ มีความสูงตังแต่
้ 0.20 -1.00 เมตร
ผู้ใช้ พื ้นที่สว่ นใหญ่นิยมทากิจกรรมในพื ้นที่ที่มีร่มเงาหรื อร่ มเงาไม้ แต่ภายในพื ้นที่สวน
รมณีนาถร่มเงาในบางส่วนมีน้อยมาก เช่น บริ เวณลานหน้ าน ้าพุ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นดาดแข็งร่ มเงา
ของต้ นไม้ ใหญ่ไม่ปกคลุมถึงบริ เวณนี ้ และตรงบริ เวณนี ้ยังเป็ นเส้ นทางสาหรับเดิน -วิ่งออกกาลัง
กาย ซึง่ ในเวลากลางวันจะร้ อนมาก จึงทาให้ ช่วงเวลากลางวันหรื อช่วงบ่าย ปริ มาณการเข้ าใช้ พื ้นที่
ของผู้ใช้ จะน้ อยกว่าช่วงเวลาอื่น ผู้ใช้ พื ้นที่มักนิยมมาทากิจกรรมในตอนเช้ า และมาอีกทีในช่วง
บ่ายเกือบเย็น และช่วงเย็นเป็ นต้ นไป พื ้นที่บางสวนมีร่มเงาของต้ นไม้ หนาทึบเกินไป จนเป็ นเหตุ
ของการไม่ใช้ พื ้นที่นนๆ
ั ้ (ดูภาพ 20-23 ประกอบ)
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แผนผังที่ 24 แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถ ช่วงเช้ า

ภาพที่ 20 พื ้นที่บริเวณลานน ้าพุร่มเงาค่อนข้ างน้ อย

ภาพที่ 21 บริเวณลานที่มีอปุ กรณ์ออกกาลังกาย
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แผนผังที่ 25 แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวน รมณีนาถ ช่วงบ่าย

ภาพที่ 22 พื ้นที่ร่มเงาไม้ ทึบด้ านหลังลานสเก็ต

ภาพที่ 23 บริเวณสวนหย่อมที่มีความหนาแน่น
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แผนผังที่ 26 แสดงตาแหน่งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถ ช่วงเย็น-หัวค่า

เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บแผนที่ แ สดงต าแหน่ ง กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ และร่ ม เงาทัง้ 3
ช่วงเวลา จะพบว่ามีพื ้นที่บางส่วนที่มีร่มเงาของต้ นไม้ ปกคลุมแต่กลับไม่มีการใช้ งานในพื ้นที่นนๆ
ั้
เนื่ อ งจากร่ มเงาหนาทึบเกิ นไป และต าแหน่งของพื น้ ที่ เ หล่า นันเข้
้ า ถึ งได้ ย าก เนื่อ งจากความ
หนาแน่นของต้ นไม้ ไม้ พมุ่ ในพื ้นที่บางส่วนของสวนมีความหนาแน่นมาก ผู้ใช้ พื ้นที่จึงไม่นิยมเข้ าไป
ใช้ พืน้ ที่ในบริ เวณนัน้ ๆ พืน้ ที่ที่มีร่มหนาทึบ ได้ แก่ พื ้นที่ด้านหลังน ้าพุเฉลิมพระเกี ยรติ ด้ านหลัง
ลานสเก็ ต พืน้ ที่ที่เป็ นสวนหย่อม และพื ้นที่บางส่วนของลานสนามหญ้ าที่อ ยู่ตรงกลางของสวน
รมณีนาถ (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 32)
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แผนผังที่ 32 แสดงตาแหน่งพื ้นที่ที่ร่มเงาไม้ ปกคลุมทึบ ไม่คอ่ ยพบการใช้ งานในพื ้นที่

6.2. ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับพืน้ ที่กิจกรรมและการใช้ พนื ้ ที่
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสร้ างสวนรมณีนาถคือเป็ นสถานที่พกั ผ่อนและออกกาลัง
เพื่อให้ คนในเขตพระนครและพื ้นที่ใกล้ เคียงได้ ใช้ ประโยชน์ และเป็ นการอนุรักษ์ โบราณสถานของ
กรรมราชทัณฑ์ โดยการออกแบบเน้ นที่กิจกรรมแบบผ่อนคลายมากกว่ากิจกรรมแบบออกกาลัง แต่
เนื่อ งจากพฤติกรรมของผู้ใช้ สวนนิยมมาใช้ พื ้นที่สวนในการออกกาลังกายหรื อทากิ จกรรมต่างๆ
มากกว่าการพักผ่อน และปริ มาณการใช้ พื ้นที่เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
มีการเปลี่ยนแปลง และทาให้ พื ้นที่ในการรองรับกิจกรรมไม่เพียงพอ ข้ อมูลจากการสังเกตการณ์
พบว่า การใช้ ง านในพืน้ ที่ เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับพื ้นที่ กิจกรรมที่ถูกออกแบบวางผัง ไว้ บางส่วนไม่
เหมาะสม มีการใช้ พื ้นที่อื่นที่ไม่ได้ อ อกแบบไว้ เพื่อ ทากิ จกรรม และพื ้นที่ที่ออกแบบไว้ สาหรับทา
กิจกรรมมีการใช้ งานเบาบาง จึงต้ องวิเคราะห์หาความเหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการ
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ของผู้ใช้ ที่เกิดจากการใช้ งานพืน้ ที่ โดยวิเคราะห์ตามหลักการและองค์ประกอบพื ้นฐานของพื ้นที่
ลานสาธารณะจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้ (ดูรายละเอียดจากตาราง 10)
กิจกรรม
Active

ความต้ องการด้ าน
พืน้ ที่
- เส้ นทางวิง่ เป็ นพื ้นราบ
เรี ยบที่ไม่แคบเกินไป
- ไม่เป็ นเหลี่ยมหรื อมุม
เลี ้ยวที่กระชันชิ
้ ด
- วัสดุพื ้นผิวที่เหมาะ
สาหรับการวิง่ ออกกาลัง

กายภาพของสวน
รมณีนาถ
- เส้ นทางวิง่ แคบ
- ทางวิง่ ย่อยมีความ
กว้ างเพียง 2.50 ม.
- เส้ นทางเดิน-วิง่ เป็ น
การเลี ้ยวแบบมุมฉาก

ออกกาลังกาย - ความพอเพียงของ
แบบใช้ อปุ กรณ์ พื ้นที่และอุปกรณ์
- การกระจายตัวของ
พื ้นที่ในการทากิจกรรม
และอุปกรณ์ไม่กระจุก
รวมเป็ นกลุ่ม

- เกิดการกระจุกตัว
ของพื ้นที่เพียงส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสวน
- ในการออกแบบ
เริ่มแรกไม่ได้ มีการจัด
พื ้นที่ไว้ สาหรับ
กิจกรรมนี ้โดยเฉพาะ
- ไม่มีพืน้ ที่ ที่จัดไว้ ท า
กิจกรรมนี ้โดยเฉพาะ
- ใช้ พืน้ ที่ สนามหญ้ า
รวมกับกิจกรรมอื่นๆ

วิง่ ออกกาลัง
กาย

โยคะ

- สนามหญ้ า
- เนินหญ้ า
- พื ้นที่ใต้ ร่มเงาไม้

รามวยจีน รา
พัด

- ลานพื ้นแข็ง
- สนามหญ้ า
- เนินหญ้ า
- พื ้นที่ใต้ ร่มเงาไม้

- ไม่มีพืน้ ที่ ที่จัดไว้ ท า
กิจกรรมนี ้โดยเฉพาะ
- ใช้ พื ้นที่สนามหญ้ า
บริเวณที่มีม้านัง่ และ
ลานอเนกประสงค์
รวมกับกิจกรรมอื่นๆ

การใช้ งานในพืน้ ที่สวนรมณี
นาถ
- เส้ นทางวิง่ แคบทาให้ การวิง่
ไม่สะดวก
- เกิดการกระจุกตัวเมื่อถึงทาง
เลี ้ยว เกิดความแออัดไม่สะดวก
ในการวิง่ ออกกาลังกาย
- ไม่สามารถรองรับปริ มาณการ
ใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ สวนได้ เพียงพอ
- อุปกรณ์ออกกาลังกายไม่
เพียงพอกับปริมาณผู้ใช้ งานใน
ส่วนนี ้
- การจัดวางเป็ นกลุม่ ค่อนข้ าง
หนาแน่นเพียงจุดเดียว ทาให้
การใช้ สวนมีลกั ษณะกระจุกตัว
เป็ นกลุม่ ๆ
- พบว่าใช้ พื ้นที่เดิมในเกือบทุก
ช่วงเวลา ใต้ ร่มเงาไม้
- บริเวณสนามหญ้ าไม่มีการจัด
ระเบี ย บของกิ จ กรรม ท าให้
กิจกรรมมีการเหลือมล ้ากัน
- บริเวณสนามหญ้ าไม่มีการจัด
ระเบี ย บของกิ จ กรรม ท าให้
กิจกรรมมีการเหลือมล ้ากัน
- การใช้ พื ้นที่ลานเอนกประสงค์
และบริเวณที่มีม้านัง่ ซ้ อนทับ
กับกิจกรรมอื่นๆ ทาให้ พื ้นที่ ไม่
เพียงพอกับปริมาณผู้ใช้ งาน

ตารางที่ 10 ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับพื ้นที่กิจกรรมและการใช้ พื ้นที่

118
กิจกรรม
Active

เล่นกีฬา

ความต้ องการด้ าน
พืน้ ที่
- พื ้นที่สาหรับเล่นกีฬา
- ลานพื ้นแข็ง
- พื ้นที่ใต้ ร่มเงาไม้

แอโรบิค

- ลานพื ้นแข็ง
- พื ้นที่ที่มีร่มเงา

เล่นเครื่ องเล่น

- พื ้นทราย
- พื ้นกระเบื ้องยาง

เล่นสเกตบอร์ ด - ลานพื ้นแข็ง
- พื ้นที่ที่มีร่มเงา

กายภาพของสวน
รมณีนาถ
- สนามฝึ กหัดกีฬา
สาหรับเล่นกีฬา

การใช้ งานในพืน้ ที่สวนรมณี
นาถ
- ผู้ใช้ ในช่วงวัยที่หลากหลาย
นิยมมาใช้ สนามฝึ กหัดกีฬาทา
ให้ พื ้นที่เกิดความแออัด ไม่
เพียงพอกับปริมาณของ
ผู้ใช้ งาน
- ในบางเวลาพบการทา
กิจกรรมในพื ้นที่ที่ไม่ได้ ถกู
ออกแบบไว้ สาหรับทากิจกรรม
นี ้
- ไม่มีพืน้ ที่ ที่จัดไว้ ท า - การใช้ พื ้นที่ลานเอนกประสงค์
กิจกรรมนี ้โดยเฉพาะ ซ้ อนทับกับกิจกรรมอื่นๆในบาง
- ใช้ พื ้นที่ลานเอนก
เวลา ทาให้ พื ้นที่ ไม่เพียงพอกับ
ประสงค์รวมกับ
ปริมาณผู้ใช้ งานในส่วนนี ้
กิจกรรมอื่นๆ
- พบการทากิจกรรมในพื ้นที่ที่
ไม่ได้ ถกู ออกแบบสาหรับ
กิจกรรมนี ้ เช่น ลานจอดรถ
บริเวณทางเดินที่กว้ าง
- สนามเด็กเล่น
- ปริ มาณของพื น้ ที่ และเครื่ อ ง
พื ้นผิวเป็ นพื ้นทราย
เล่ น ไม่ ส า มา รถ รอ งรั บกั บ
ปริมาณของผู้ใช้
- เครื่ องเล่นบางส่วนชารุด ผ่าน
การใช้ งานมานาน
- ลานสก็ตพื ้นผิว
- เป็ นลานคอนกรี ตโล่ง ร่ มเงา
คอนกรี ต
ไม้ ปกคลุมไม่ถึงบริเวณนี ้
- ร่มเงาต้ นไม้ ไม่ปก
- พบการทากิจกรรมอื่น เช่น
คลุมในบริเวณนี ้
เล่นตะกร้ อ บนพื ้นที่ลานสเก็ต
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กิจกรรม
Passive กิจกรรม
พักผ่อน นัง่ คุย
นัง่ เล่น

ฝึ กสอนวาดรูป

ความต้ องการด้ าน
พืน้ ที่
- พื ้นที่ใต้ ร่มเงาไม้
- สนามหญ้ า
- เนินหญ้ า
- พื ้นที่ที่มีม้านัง่

- พื ้นที่ใต้ ร่มเงาไม้
- สนามหญ้ า
- เนินหญ้ า

กายภาพของสวน
รมณีนาถ
- ลานโล่งสนามหญ้ า
มีต้นไม้ ใหญ่
- เนินหญ้ า
- สวนหย่อม
- มีบริเวณที่จดั ไว้
สาหรับนัง่ พักผ่อน
- มีม้านัง่ ตามทาง
สัญจรภายในสวน

การใช้ งานในพืน้ ที่สวนรมณี
นาถ
- พื ้นที่บริเวณสนามหญ้ ามีการ
ใช้ เบาบางกว่าพื ้นที่อื่นๆในสวน
- พบการใช้ พื ้นที่ที่เป็ นกลุ่มของ
ม้ านัง่ ในการทากิจกรรมอื่น เช่น
ราพัด รามวยจีน เป็ นการใช้
งานที่ไม่เหมาะสมกับพื ้นที่
- ร่มเงาในพื ้นที่บางส่วนมีน้อย
มาก เช่น บริเวณลานหน้ านา้ พุ
มีลกั ษณะพื ้นดาดแข็งร่ มเงา
ของต้ นไม้ ใหญ่ไม่ปกคลุมถึง
บริเวณนี ้
- ไม่มีพืน้ ที่ ที่จัดไว้ ท า - บริเวณสนามหญ้ าไม่มีการจัด
กิจกรรมนี ้โดยเฉพาะ ระเบี ย บของกิ จ กรรม ท าให้
- ใช้ พืน้ ที่ สนามหญ้ า กิจกรรมมีการเหลือมล ้ากัน
รวมกับกิจกรรมอื่นๆ
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นได้ วา่ การใช้ งานในพื ้นที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่กิจกรรมที่
ถูกออกแบบวางผังไว้ บางส่วนไม่สามารถรองรับกิจกรรมการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ สวนได้ เพียงพอ พื ้นที่
บางส่วนถูกออกแบบไว้ สาหรับทากิจกรรมต่างๆ แต่พบว่าไม่มีการใช้ พื ้นที่เหล่านันหรื
้ อมีปริ มาณ
การใช้ ที่เบาบาง ในขณะเดียวกันพื ้นที่ที่ไม่ได้ ออกแบบไว้ สาหรับการทากิจกรรมต่างๆ พบว่ามีการ
ใช้ พื ้นที่เพื่อทากิจกรรม นอกจากนี ้ยังพบว่า ปั จจัยทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่สวน
รมณีนาถ เช่น ปั จจัยเรื่ องการเข้ าออกและบริ บทรอบโดยพื ้นที่สวน การสัญจรภายในสวน การจัด
พื ้นที่และการแบ่งส่วนพื ้นที่ และปั จจัยเรื่ องแสงและร่ มเงาของต้ นไม้ ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับพื ้นที่กิจจกรรมและการใช้ งาน จึงต้ องหาแนวทางการแก้ ไข และเพื่อ
สรุปผลการวิจยั จึงต้ องนาการวิเคราะห์ที่ได้ นี ้ไปตอบคาถามของงานวิจัย และนาไปสูข่ ้ อเสนอแนะ
ของงานวิจยั ต่อไป

บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หลักของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่
สวนสาธารณะและปั จจัยทางกายภาพที่มี อิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ ในการท า
กิจกรรมต่างๆ และลักษณะในการทากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะ ลักษณะพื ้นที่สวนสาธารณะ
บริ เวณที่มีผ้ ใู ช้ งานมาก-น้ อย และบริ เวณที่ไม่มีการใช้ งาน รวมทังชี
้ ้ให้ เห็นปั ญหาหรื ออุปสรรคที่
เกิดขึ ้นจากการใช้ งานในพื ้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึง่ มีการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ ไข
จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ งานในพื ้นที่ เพื่อใช้ ประกอบการศึกษาในครัง้ นี ้
จากประเด็นคาถามการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
7.1. สรุปผลการวิจัย
1. ลั ก ษณะทางกายภาพในแต่ ล ะส่ ว นของสวนสาธารณะที่ ส ามารถรองรั บ
กิจกรรมต่ างๆ
1.1. ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพของพื ้นที่สวนรมณีนาถพบว่าการออกแบบพื ้นที่เน้ น
ในส่วนกิจกรรมแบบ Passive มากกว่ากิจกรรมแบบ Active ซึ่งขัดแย้ งกับการใช้ งานที่เกิดขึ ้นจริ ง
จากการสังเกตการณ์ และการวิเคราะห์ ทาให้ ทราบว่าผู้ใช้ พื ้นที่สวนรมณนาถมีความต้ องการใช้
พื ้นที่ออกกาลังกายเป็ นหลัก ส่วนพื ้นที่ที่ใช้ ในการพักผ่อนส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการออกกาลัง
กาย มีบ้างที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่ตงใจมาพั
ั้
กผ่อนในสวนแต่มีปริ มาณน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบกับผู้ใช้ สว่ นใหญ่ที่
นิยมมาออกกาลังกาย เมื่อดูจากผังของสวนรมณีนาถแล้ วจะพบว่ามีพื ้นที่ที่ถูกจัดเตรี ยมไว้ สาหรั บ
ทากิจกรรม มีเครื่ องออกกาลังกาย ในการใช้ งานจริ งพบการกระจุกตัวหนาแน่นบริ เวณนี ้ เนื่องจาก
การออกแบบพื ้นที่ที่ไม่กระจาย จึงทาให้ เกิดการกระจุกตัวเป็ นกลุม่ ซึ่งจะแตกต่างจากบริ เวณลาน
สนามหญ้ าที่มีการใช้ งานน้ อยและไม่มีการจัดสัดส่วน
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่บางส่วนส่งผลต่อการใช้ งานจริ ง ทังรู้ ปร่ างลักษณะและ
การเลือกใช้ วสั ดุในการก่อสร้ าง (ดูรายละเอียดจากแผนผังที่ 33)
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แผนผังที่ 33 แสดงตาแหน่งกายภาพที่มีผลต่อการใช้ งานของผู้ใช้ พื ้นที่

Zone1 บริ เวณที่จอดรถสาหรับเจ้ าหน้ าที่ หน้ าอาคารสานักงาน พื ้นที่ถกู ใช้ สาหรับเต้ น
แอโรบิคในช่วงเวลาเช้ า ซึง่ พื ้นที่บริ เวณนี ้จัดเตรี ยมไว้ สาหรับเป็ นที่จอดรถ
Zone2 เส้ นทางวิ่งในส่วนที่เป็ นทางวิ่งย่อยมีความกว้ างเพียง 2.50 เมตร ทาให้ การวิ่ง
ไม่สะดวก และในบริ เวณนี ้พื ้นที่ที่ถกู จัดเตรี ยมไว้ ไม่เพียงพอกับปริ มาณของผู้ใช้ งาน เกิดกระจุกตัว
เป็ นกลุม่ ในบริ เวณนี ้ บริ เวณทางเดินที่ใช้ เป็ นที่พกั ผ่อน มักมีเด็กนักเรี ยนนิยมมาเล่นแบตมินตัน ซึ่ง
จะใช้ พื ้นที่ซ้อนทึบกับกลุม่ ผู้ใช้ ที่มาพักผ่อน เป็ นบริ เวฯที่มีการทากิจกรรมค่อนข้ างหนาแน่น
Zone3 ลานอเนกประสงค์เป็ นอีกบริ เวณที่มีผ้ ใู ช้ พื ้นที่เกือบตลอดทังวั
้ น มีการซ้ อนทับ
กับของกิ จกรรมในบางช่วงเวลา เช่นในช่วงเย็นจะมีการเล่นตะกร้ อและเต้ นแอโรบิคในบริ เวณนี ้
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บางครัง้ กลุม่ เล่นตะกร้ อต้ องเปลีย่ นพื ้นที่ในการทากิจกรรมเป็ นพื ้นที่บริ เวณที่เป็ นบ่อบาบัดน ้าเสีย
ร่มเงาต้ นไม้ ในส่วนนี ้น้ อย เนื่องจากเป็ นลานโล่งกลางแจ้ ง
Zone4 และ Zone8 บริ เวณทางเดิน ที่มีร่ มเงาไม้ ปกคลุม มี ผ้ ูใ ช้ บางกลุ่มนิย มเล่น
แบดมินตันและตะกร้ อในบริ เวณนี ้ ซึง่ บริ เวณนี ้จัดทาไว้ สาหรับเป็ นทางสัญจรและทางเดิน -วิ่งออก
กาลังกาย ซึง่ ทาให้ การสัญจรหรื อวิ่งออกกาลังกายไม่สะดวก
Zone5 บริ เวณลานหน้ าน ้าพุมีลกั ษณะพื ้นดาดแข็ งร่ มเงาของต้ นไม้ ใหญ่ไม่ปกคลุมถึง
บริ เวณนี ้ และในบริ เวณนี ้ต้ นไม้ มกั เป็ นพุม่ เตี ้ย ซึง่ ในเวลากลางวันจะร้ อนมาก
Zone6 กิจกรรมที่เกิดบริ เวณลานสนามหญ้ าส่วนใหญ่ เป็ นกิ จกรรมนั่งเล่น พักผ่อ น
หรื อ กิ จกรรมประเภทออกแรงน้ อยเช่นโยคะ รามวยจี น เป็ นต้ น ความไม่มีสดั ส่วนของกิ จ กรรม
เนื่องจากสนามหญ้ าไม่ได้ ถูกออกแบบให้ เป็ นสัดส่วน มีลกั ษณะเป็ นสนามโล่งปลูกต้ นไม้ ปั ญหา
เกิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายหลังเกิดการซ้ อ นทับการใช้ พื ้นที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิ ดความไม่สะดวก
และปริ มาณการใช้ พื ้นที่บริ เวณนี ้พบว่ามีการใช้ พื ้นที่น้อยกว่าพื ้นที่สว่ นอื่นๆ เนื่ องจากผู้ใช้ พื ้นที่ไม่
ใช้ บริ เวณนี ้เป็ นทางเดินผ่าน
Zone7 บริ เวณนี ้คือบ่อบาบัดน ้าเสียไม่ได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อรองรับการทากิจกรรม แต่
ในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเย็นปริ มาณการใช้ พื ้นที่ภายในสวนรมณีนาถค่อนข้ างหนาแน่น จึง
พบการทากิจกรรมบริ เวณนี ้ เช่น เล่นตะกร้ อ (ย้ ายมาจากลานอเนกประสงค์)
Zone9 บริ เวณทางเข้ าด้ านถนนมหาไชย (ทางเข้ า-ออกที่6) ทางทิศตะวันออกของพื ้นที่
สวน เส้ นทางวิ่งตรงบริ เวณทางเข้ ามีลกั ษณะเลี ้ยวเป็ นมุม และยังมีการจับกลุม่ ของผู้ใช้ งาน โดยใช้
จอดรถยนต์จักรยานบางส่วน เนื่องจากที่จอดรถไม่เพียงพอ จนทาให้ เกิดการกี ด ขวาง ส่งผลให้
ทางเดิน-วิ่งแคบลง
Zone10 สนามฝึ กหัดกีฬามีขนาดไม่เพียงพอกับปริ มาณผู้ใช้ งาน ในบางครัง้ มีการย้ าย
พื ้นที่การเล่นกีฬาไปยังลานสเก็ต
Zone11 ลานสเก็ตร่มเงาต้ นไม้ คอ่ นข้ างน้ อย ในช่วงเวลากลางวันจะร้ อนมากส่วนใหญ่
เด็กนักเรี ยนและนักศึกษานิยมมาทากิจกรรมในช่วงเวลาเย็นหรื อหลังเลิกเรี ยน ในบางครัง้ ยังใช้
เป็ นพื ้นที่สาหรับเล่นตะกร้ อของผู้สงู อายุและผู้ใหญ่ในช่วงเช้ า เนื่องจากสนามฝึ กหัดกีฬามีปริ มาณ
การใช้ พื ้นที่คอ่ นข้ างหนาแน่น
Zone12 เส้ นทางเดิน-วิ่งมีลกั ษณะเป็ นการเลี ้ยวแบบมุมฉากกระชันชิ
้ ดทาให้ เกิดการ
กระจุกตัวเมื่อถึงทางเลี ้ยว ทาให้ ไม่สะดวกในการใช้ งานในช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ พื ้นที่มากๆ วัสดุในการ
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ปูพื ้นในส่วนที่เป็ นทางสัญจรใช้ เป็ นกระเบื ้องคอนกรี ต ซึง่ ไม่สามารถรองรับน ้าหนักเวลาวิ่งออก
กาลังกายได้
1.2. ข้ อมูลทางด้ านกิจกรรม
จากการวิเคราะห์คาถามในการศึกษาพบว่ากิจกรรมประเภทที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่ให้ ความนิยม
ส่วนใหญ่สง่ ผลต่อการใช้ พื ้นที่อย่างหนาแน่น โดยที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่สว่ นใหญ่มาใช้ สวนรมณีนาถเพื่อออก
กาลังกาย พบปะพูดคุย พักผ่อน ซึ่งจากการสังเกตการสรุ ปกิ จกรรมที่ผ้ ูใช้ พื ้นที่นิยมทาได้ ตาม
ตารางดังนี ้
กิจกรรมที่เกิดขึน้
1.เดิน-วิง่ ออกกาลังกาย
2.ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์
3.โยคะ
4.เต้ นแอโรบิค
5.รามวยจีน ราพัด
6.เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
7.นัง่ คุย/นัง่ เล่น
8.เล่นเครื่ องเล่น
9.เล่นสเก็ต
10.ฝึ กสอนวาดรูป
รวม

ร้ อยละของกิจกรรม
32.33
12.98
2.06
5.29
3.56
11.12
27.21
3.26
1.61
0.57
100

ตารางที่ 11 สรุปข้ อมูลการทากิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในสวนรมณีนาถ

จากตารางสามารถสรุ ป การใช้ งานที่เกิดขึ ้นของผู้ใช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถตามประเภท
ของกิจกรรมดังนี ้
1. เดิน-วิ่ งออกกาลังกายเป็ นกิ จ กรรมที่ไ ด้ รับ ความนิย มสูงสุดในทุกช่ วงวัย ในการ
ออกแบบพื ้นที่จึงควรจะคานึงถึงเป็ นอันดับต้ นๆ เช่น เส้ นทางเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ควรจะคานึงถึง
ในเรื่ องรูปร่างเส้ นทาง การเลี ้ยวมุมที่ไม่กระชันชิ
้ ด และเรื่ องวัสดุพื ้นผิว
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2. นัง่ คุย/นัง่ เล่น เป็ นกิจกรรมที่นิยมรองลงมาโดยส่วนใหญ่เป็ นการพักผ่อนหลังจากทา
กิจกรรม จึงควรออกแบบให้ มีบรรยากาศน่าสบาย พืชพรรณ ร่ มเงา ที่เหมาะสม รวมทังม้
้ านัง่ หรื อ
ศาลานัง่ เล่น
3. ออกกาลังกายแบบใช้ อุปกรณ์ได้ รับความนิยมทังจากผู
้
้ สงู อายุ ผู้ใหญ่ นักศึกษา และ
นักเรี ยนบางส่วน เนื่องจากเป็ นสิ่งที่จัดเตรี ยมกันขึ ้นมาเอง ทาให้ การจัดวางเป็ นกระจุกตัวและไม่
เพียงพอต่อความต้ องการ และอีกบริ เวณที่มีอุปกรณ์ออกกาลังกายบริ การอยูค่ ือสวนสุขภาพ เป็ น
อีกบริ เวณที่มีการกระจุกตัวหนานแน่น
4. เล่นกีฬาเป็ นอีกกิจกรรมที่ได้ รับความนิยมในทุกช่วงเวลา พื ้นที่บริ เวณสนามกีฬามี
การกระจุกตัวค่อนข้ างหนาแน่น บ่อยครัง้ ที่พบการเล่นกี ฬาตามจุดต่างๆของพื ้นที่สวนและเป็ น
พื ้นที่ที่ไม่ได้ มีการจัดเตรี ยมไว้ สาหรับเล่นกี ฬา เช่น เล่นตะกร้ อและเล่นแบดมินตันบริ เวณที่เป็ น
ทางเดิน เป็ นต้ น เนื่องจากพื ้นที่สนามกีฬาไม่เพียงพอ
5. เต้ นแอโรบิค ผู้ใช้ พื ้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นวัยผู้สูงอายุและวัยผู้ใหญ่ ไม่มีพื ้นที่ที่จัดไว้
สาหรับทากิจกรรมโดยเฉพาะ ทาให้ ในบางช่วงเวลาเกิ ดการซ้ อนทับของกิจกรรมในบริ เวณลาน
เอนกประสงค์ หรื อในบางช่วงเวลาทากิจกรรมในบริ เวณที่ถกู จัดเตรี ยมไว้ เพื่อกิจกรรมอย่างอื่น เช่น
ในช่วงเช้ านิยมเต้ นแอโรบิคบริ เวณที่เป็ นที่จอดรถบริ เวณหน้ าอาคารสานักงาน
6. รามวยจีน ราพัด ผู้สงู อายุนิยมทากิจกรรมประเภทนี ้โดยนิยมทากันเป็ นกลุม่ จะพบ
ได้ บริ เวณสวนหย่อม หรื อลานสนามหญ้ า ใกล้ กบั ส่วนฝึ กโยคะ ในบางครัง้ พบการรามวยจีนบริ เวณ
ทีเ่ ป็ นกลุม่ ม้ านัง่ สาหรับพักผ่อน
7. เล่นเครื่ องเล่น มีพืน้ ที่ที่จัดเตรี ยมไว้ สาหรับเด็กๆมาเล่นเครื่ องเล่น 2จุด อุปรกรณ์
เครื่ องเล่นบางส่วนพังเสียหาย ควรได้ รับการซ่อมแซมบารุง
8. โยคะ ผู้สงู อายุและผู้ใหญ่ นิยมทากิ จกรรมประเภทนี ้ จะพบได้ บริ เวณลานสนาม
หญ้ าส่วนใหญ่จะพบบริ เวณเดิมในทุกครัง้ นิยมมาทากิจกรรมเป็ นกลุม่ และมีช่วงเวลาแน่นอน
9. เล่นสเก็ตบอร์ ด เป็ นกิจกรรมสาหรับเด็กนักเรี ยนและนักศึกษามีพื ้นที่ที่จัดเตรี ยมไว้
นิยมมาทากิจกรรมในตอนเย็น เนื่องจากตอนกลางวันจะร้ อนมากร่ มเงาต้ นไม้ ไม่ป กคลุมบริ เวณนี ้
ในบริ เวณนี ้บางช่วงเวลาพบว่ามีการเล่นกีฬา เช่น ตะกร้ อของผู้สงู อายุและผู้ใหญ่ เนื่องจากพื ้นที่
สาหรับเล่นกีฬาหนาแน่จึงมาใช้ พื ้นที่บริ เวณนี ้
10. ฝึ กสอนวาดรู ป พื ้นที่บริ เวณสนามหญ้ าติดกับทางสัญจร ทากิ จกรรมเป็ นกลุ่ม
บางครัง้ พบว่าจะเหลือมล ้าซ้ อนทับกับกิจกรรมนัง่ เล่น นัง่ คุย ของผู้ใช้ กลุม่ อื่น
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สรุปกิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ งานสวนสาธารณะระดับชุมชน สวนรมณีนาถนิยมทากิจกรรมเป็ น
อันดับแรกคือการเดิน-วิ่งออกกาลังกาย ดังนันเส้
้ นทางวิ่งจึงเป็ นสิ่งที่ควรพิจารณา ส่วนกิจกรรมที่
รองลงมาคือการพักผ่อน ส่วนใหญ่เป็ นการพักผ่อนหลังจากทากิจกรรม ควรจัดให้ มีพื ้นที่นงั่ ให้
เพียงพออยูใ่ นบริ เวณที่มีร่มเงาปกคลุมถึง ส่วนกิจกรรมอีกประเภทที่มีผ้ นู ิยมทากิจกรรมรองลงคือ
ใช้ เครื่ องออกกาลังกายซึ่งทางสวนไม่ได้ มีการจัดเตรี ยมไว้ ให้ เป็ นการจัดเตรี ยมกันเองจึงทาให้ มี
จานวนไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ ้น เช่น ฝึ กโยคะ ราพัด รามวยจีน และแอ
โรบิ ค เป็ นการประยุก ต์ ใ ช้ พื น้ ที่ส่ว นต่า งๆของสวนสาธารณะทาให้ บ างครั ง้ ไม่ ส ะดวกและไม่
เหมาะสมกับ กิ จ กรรม ในการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุ มชนจึง ควรค านึง ถึง การใช้ ง าน
ประเภทนี ้ด้ วย
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2. ลักษณะพืน้ ที่ท่ ีออกแบบไว้ สาหรั บทากิจ กรรม ที่พบว่ าไม่ มีการใช้ งานใน
พืน้ ที่นัน้ ๆ
2.1. ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพและการใช้ งานของพื ้นที่สวนรมณีนาถพบว่า พื ้นที่
บางส่วนถูกออกแบบไว้ สาหรับทากิจกรรม แต่พบว่าไม่มีการใช้ พื ้นที่เหล่า นันหรื
้ อมีปริ มาณการใช้ ที่
เบาบาง จากการศึกษาพบว่าพื ้นที่บริ เวณนันคื
้ อ ลานสนามหญ้ า เป็ นพื ้นที่สีเขียวเปิ ดโล่งเพื่อการ
พักผ่อน จากการสังเกตการณ์พบว่าปริ มาณการทากิจกรรมบริ เวณนี ้ค่อนข้ างน้ อย จะมีกลุม่ โยคะที่
มักมาทากิจกรรมบริ เวณนี ้เป็ นประจา ส่วนมากผู้ที่มาทากิจกรรมบริ เวณนี ้มาพักผ่อน นัง่ เล่น เป็ น
ต้ น บริ เวณนีไ้ ม่มีการจัดให้ เป็ นสัดส่วน บางครั ง้ เกิดการซ้ อนทับหรื อเหลือมล ้าของกิ จกรรม เช่น
กิจกรรมโยคะหรื อ รามวยจี น ที่มาทากิจกรรมในช่วงเช้ าและเย็น จะซ้ อนทับกับกิ จกรรมพักผ่อ น
นัง่ เล่น และพืน้ ที่บริ เวณนีเ้ ป็ นลานสนามหญ้ ากว้ างที่ อยู่ตรงกลางของพื ้นที่สวน จึงไม่ค่อยมีคน
นิยมเดินผ่าน ส่วนใหญ่จะใช้ เส้ นทางที่อยู่รอบพื ้นที่สวน เป็ นเหตุให้ มีการใช้ พื ้นที่สว่ นนี ้น้ อย บาง
มุมของพื ้นที่สนามหญ้ าเกิดเป็ นมุมอับและเปลีย่ ว
2.2. ข้ อมูลทางด้ านพฤติกรรม
สาเหตุของการใช้ พื ้นที่ลานสนามหญ้ าเบาบางคือ ปั จจุบันนีผ้ ้ ใู ช้ พื ้นที่สวนส่วนใหญ่
นิยมมาออกกาลังกายมากกว่ามาพักผ่อน การพักผ่อนเป็ นเพียงผลพลอยได้ หลังจากการออกกาลัง
กาย และกิ จกรรมที่ผ้ ูใช้ พืน้ ที่นิยมทาส่วนมากคือ การวิ่งออกกาลังกาย ออกกาลังกายแบบใช้
อุปกรณ์ เป็ นต้ น ซึง่ มีพื ้นที่รองรับสาหรับกิจกรรมเหล่านี ้อยู่ แล้ ว กิจกรรมที่เกิดบนพื ้นที่ลานสนาม
หญ้ านอกจากกิ จกรรมพักผ่อน นัง่ เล่น พูดคุยแล้ ว กิจกรรมที่เกิดในพื ้นที่นี ้เป็ นกิจกรรมที่นิยมทา
เฉพาะกลุม่ เช่น โยคะ ราพัด รามวยจี น ซึ่งจะมี แต่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่วัยผู้สงู อายุและวัยผู้ใหญ่ ที่นิยมทา
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กิจกรรมเหล่านี ้ ทาให้ การใช้ พืน้ ที่ ในสนามหญ้ าเบาบาง หรื อ ไม่มีผ้ ใู ช้ ในบางเวลา และผู้ใช้ พื ้นที่
นิยมทากิจกรรมตามขอบของลานสนามหญ้ าหรื อบริ เวณที่ติดกับทางเดิน ไม่นิยมทากิจกรรมตรง
กลางของพื ้นที่ที่ร่มเงาไม้ ปกคลุมทึบและส่วนใหญ่มากันเป็ นกลุม่
3. ลักษณะพืน้ ที่ท่ ไี ม่ ได้ ออกแบบไว้ สาหรั บทากิจกรรม ที่พบว่ ามีการใช้ งานใน
พืน้ ที่นัน้ ๆ
3.1. ข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพและการใช้ งานของพื ้นที่สวนรมณีนาถพบว่า พื ้นที่ที่
ไม่ได้ ออกแบบไว้ สาหรั บการทากิ จกรรมต่างๆ พบว่ามี การใช้ พื ้นที่เพื่อ ทากิ จกรรม เนื่อ งจาก
ปริ มาณผู้ใช้ พื ้นที่สวนเพิ่มมากขึ ้นและจุดประสงค์ในการมาสวนคือการออกกาลังกายมากกว่าการ
มาพักผ่อนเพียงอย่างเดียว ทาให้ พื ้นที่ในการรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นไม่เพียงพอต่อปริ มาณของ
ผู้ใช้ พื ้นที่และรูปแบบของกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ ้นไม่มีพื ้นที่สาหรับทากิจกรรมนัน้ ๆโดยเฉพาะ ในบาง
ช่วงเวลาเกิ ดการซ้ อ นทับ กัน ของกิ จกรรมในพื น้ ที่เ ดีย วกันเกิ ด ขึ ้น เพื่อ การลดการซ้ อ นทับ ของ
กิจกรรมผู้ใช้ พืน้ ที่จึงหาพืน้ ที่อื่ นในการทากิ จกรรม ซึ่งพื ้นที่นนอาจไม่
ั้
ได้ ถูกออกแบบมาเพื่อ ทา
กิจกรรม เช่น พื ้นที่ลานจอดรถยนต์หน้ าอาคารสานักงาน ในช่วงเช้ าจะมีการเต้ นแอโรบิคในพื ้นที่
บริ เ วณนี ้ บริ เวณทางเดิ น กว้ า งข้ า งสวนสุข ภาพเป็ นบริ เ วณที่ ผ้ ูใ ช้ พื ้นที่ นิย มเต้ น แอโรบิ ค ตาม
เส้ นทางเดินรอบพื ้นที่สวนบางจุดพบการทากิจกรรม เช่น เล่นกีฬา ราพัด รามวยจีน พื ้นที่ลานสเก็ต
ถูกใช้ เป็ นที่เล่นกีฬาสาหรับผู้สงู อายุและผู้ใหญ่ในช่วงเช้ า และพื ้นที่บริ เวณที่เป็ นบ่อบาบัดน ้าเสีย
พบว่ามีการเล่นกีฬาในบริ เวณนี ้ นอกจากนี ้ตามมุมต่างๆของสวนที่เป็ นเขตโบราณสถานยังพบการ
ทากิ จกรรมในพืน้ ที่นนั ้ ๆอี กด้ วย ทังนี
้ ้เนื่อ งจากปริ มาณของผู้ใช้ เพิ่มขึ ้น และพื ้นที่เดิมไม่สามารถ
รองรับกิจกรรมและปริ มาณของผู้ใช้ ได้ เพียงพอ
สาเหตุของการมาใช้ พื ้นที่ที่ไม่ได้ อ อกแบบไว้ สาหรั บการทากิ จกรรม มี หลายสาเหตุ
ด้ วยกัน คือ
พื ้นที่สาหรับทากิจกรรมไม่เพียงพอ ทาให้ ต้องหาพื ้นที่อื่นเพื่อทากิจกรรม
เกิดการซ้ อนทับกันของกิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที่เดียวกัน ในบางช่วงเวลา
กิ จกรรมมี ความหลากหลายมากขึ ้น ไม่มีพื ้นที่สาหรับทากิจกรรมนันๆ
้ ผู้ใช้ พื ้นที่จึง
ต้ องหาที่วา่ งภายในสวนสาธารณะเพื่อทากิจกรรมดังกล่าว
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7.2. ข้ อเสนอแนะ
1.จากการศึกษาพบว่ากิ จกรรมที่ผ้ ูใช้ พื ้นที่ สวนนิยมทามากที่สุดคือ กิจกรรมประเภท
เดิน-วิ่งออกกาลังกาย ดังนันในการออกแบบจึ
้
งควรคานึงกิจกรรมประเภทนี ้ด้ วย เช่น เรื่ องรู ปร่ าง
ของเส้ นทางเดิน-วิ่ง เป็ นลักษณะโค้ ง ไม่มีเหลี่ยมมุม หรื อการเลี ้ยวที่กระชันชิ
้ ด เกินไป และพื ้นผิว
วัสดุที่ใช้ ควรเหมาะสมกับกิจกรรมประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้ พื ้นที่
2. กิจกรรมบางประเภทที่ทางสวนไม่ได้ มีการจัดพื ้นที่เตรี ยมไว้ ให้ เฉพาะ พบว่ามีการใช้
พื ้นที่ซ้อนกับบริ เวณที่เป็ นส่วนการพักผ่อน เช่น การราพัด รามวยจีน และการฝึ กโยคะ ในบริ เวณ
สนามหญ้ า ซ้ อนกับกิจกรรมการนัง่ เล่น พักผ่อน จึงควรจัดให้ มีขอบเขตพื ้นที่เฉพาะสาหรับกิจกรรม
ต่างๆเพื่อความสะดวกในการใช้ งานในพื ้นที่สวนรมณีนาถ
3. การจัดวางตาแหน่งของพื ้นที่การทากิจกรรมต่างๆ ไม่มีการกระจายตัว จึงทาให้ เกิด
การกระจุกตัวและหนาแน่นเกินไป ซึ่งพื ้นที่ ในบางส่วนของสวนมีการใช้ งานน้ อยมาก เช่น บริ เวณ
ลานสนามหญ้ าขนาดใหญ่ ที่มีผ้ ใู ช้ งานเบาบางเมื่อ เปรี ยบเทียบกับพื ้นที่บริ เวณอื่นๆในสวนรมณี
นาถ บริ เวณที่มีเครื่ องออกกาลังกายหรื ออุปกรณ์ออกกาลังกายกระจุกตัวเป็ นกลุม่ และมีปริ มาณไม่
เพียงพอหรื อสามารถรองรับความต้ องการของผู้ใช้ พื ้นที่สวนได้
4. บริ เวณลานสนามหญ้ าขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางสวนรมณีนาถพบว่ามีปริ มาณการใช้
พื ้นที่เบาบาง จึงควรทาเส้ นทางเดินตัดบริ เวณสนามหญ้ า เพื่อสามารถให้ เป็ นเส้ นทางเดินผ่านและ
สามารถเข้ าไปในงานหรื อทากิจกรรมบริ เวณสนามหญ้ ามากขึ ้น เป็ นการเพิ่มปริ มาณการเข้ าใช้
พื ้นที่ให้ เหมาะสมกับขนาดของพื ้นที่นนๆ
ั้
5. เนื่องจากปริ มาณการใช้ พื ้นที่สวนรมณีนาถมาก จึงทาให้ เกิดความไม่เพียงพอของ
พื ้นที่ในการทากิจกรรมภายในสวนรมณีนาถ จึงควรมีการพัฒนาพื ้นที่ใกล้ เคียง เช่น ลานคนเมือง
ให้ เอื ้อประโยชน์ต่อกัน พัฒนาให้ รองรับกิจกรรมบางประเภท เพื่อเป็ นการลดความหนาแน่นของ
ผู้ใช้ ภายในสวนรมณีนาถ
6.ควรจัดให้ มีพืน้ ที่หรื อ ศาลาสาหรับหลบแดด หลบฝน ในช่วงเวลาฝนตก เนื่อ งจาก
สวนรมณีนาถมีศาลาสาหรับหลบฝนเพียงจุดเดียว ซึ่งไม่เพียงพอควรจัดให้ มีเพิ่มเพื่อนัง่ พักและ
หลบฝน
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7.3. ข้ อเสนอแนะสาหรับสวนสาธารณะระดับชุมชน
1. จากลักษณะการใช้ พื ้นที่ในสวนสาธารณะที่พบจากการศึกษา จะพบว่ามีพื ้นที่ที่ถูก
เลือกใช้ ทากิจกรรมแต่ละชนิดเป็ นประจา พื ้นที่ที่ถูกใช้ งานเฉพาะช่วงเวลาหนาแน่น พื ้นที่ที่ถูกใช้
งานเฉพาะกิจกรรมบางเวลา พื ้นที่ที่ถกู ใช้ งานตลอดเวลา พื ้นที่ที่ถกู ใช้ งานมากโดยมีการสับเปลี่ยน
กิจกรรมตามช่วงเวลา สภาพแวดล้ อมทางภูมิทศั น์ของพื ้นที่มีสว่ นสาคัญที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมหรื อ
ลักษณะการใช้ งานเหล่านี ้ ในส่วนพื ้นที่ที่ถูกใช้ งานตลอดเวลาจากการศึกษาพบว่าเป็ นที่ที่ติดทาง
สัญจร มีการเข้ าถึงสะดวก สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ ชัดเจน ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ มีก าร
ใช้ ได้ ตลอดเวลา ส่วนพืน้ ที่ที่ถูกเลือกใช้ ทากิ กรรมแต่ละชนิดเป็ นประจา พื ้นที่ที่ถูกใช้ งานเฉพาะ
กิจกรรมบางเวลา พื ้นที่ที่ถูกใช้ งานตลอดเวลา พื ้นที่ที่ถูกใช้ งานมากโดยมีการสับเปลี่ยนกิจกรรม
ตามช่วงเวลา ลักษณะพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวมีผลจากลักษณะของสภาพแวดล้ อ มทางภูมิ
ทัศน์ที่มีความเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม ดังนันในการออกแบบสวนสาธารณะ
้
ระดับชุมชนต้ องพิจารณาถึงลักษณะของพื ้นที่ย่อยๆในสวน เน้ นลักษณะพื ้นที่ที่สนับสนุนการใช้
พื ้นที่หรื อการทากิจกรรม ป้องกันและระวังลักษณะพื ้นที่ที่ไม่พงึ ประสงค์
2. นอกจากนี ้ยังพบว่าการใช้ งานพื ้นที่สวนสาธารณะระดับชุมชน จะมีผ้ ใู ช้ งานมากกว่า
สวนสาธารณะประเภทอื่น ซึ่งจากการสังเกตการณ์ และสอบถามในเรื่ องความพอเพียงของพื ้นที่
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ งาน สภาพการใช้ งานส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ
ดังนันการออกแบบวางผั
้
งจะต้ องศึกษาความต้ องการของกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อใช้ ใน
การแบ่งสัดส่วนของพื ้นที่ในเหมาะสมและการจัดพื ้นที่กิจกรรมให้ เป็ นสัดส่วนเพื่อความสะดวกใน
การใช้ งาน และพัฒนาพื ้นที่สวนสาธารณะที่มีขนาดเล็กให้ ใช้ งานได้ ในระยะยาว เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่หลากหลาย สามารถหยืดหยุ่นหรื อปรับพื ้นที่ให้ เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ ้นใน
สวนสาธารณะได้
3. จากการศึกษาพบว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือการซ้ อ นทับของกิจกรรมประเภท Active
และPassive ในบางช่ว งเวลา นอกจากนี ้ยังมี ก ารขัดแย้ งในเรื่ อ งการใช้ พื น้ ที่เ นื่อ งจากมี ค วาม
ต้ องการใช้ พื ้นที่บริ เวณเดียวกันแต่ปริ มาณพื ้นที่ไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็ นการซ้ อนทับด้ านพื ้นที่ของ
คนต่างอายุกัน ดังนัน้ ในการวางผังและออกแบบสวนสาธารณะควรจะมี การแบ่งพื ้นที่และจัด
สัดส่วนพื ้นที่ให้ ชดั เจน มีพื ้นที่สาหรับรองรับกิจกรรมที่เกิดในช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ หนาแน่น
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7.4. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่ อไป
1.ในการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่และลักษณะการ
ทากิ จกรรมต่างๆของผู้ใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะ พบว่ามี ปัจจัยสาคัญ ที่มีผลต่อ การใช้ พื ้นที่ ได้ แก่
ความร่มรื่ น, ความสงบ, ความปลอดภัย, ความสวยงาม เป็ นต้ น ปั จจัยต่างๆบางส่วนได้ เคยมีผ้ ทู า
การศึกษาแล้ ว แต่ปัจจัยในเรื่ องความสวยงามยังไม่เคยมีการศึกษาไว้ เพื่อทราบถึงลักษณะความ
สวยงามของสวนที่ผ้ ูใช้ ต้องการ ควรมีการศึกษาเพื่อให้ มีความเข้ าใจตรงกันเกี่ ยวกับเรื่ องความ
สวยงาม ระหว่างความสวยงามที่มีผ้ อู อกแบบเห็นว่าสวยกับความงามที่ผ้ ใู ช้ พื ้นที่เห็นว่าสวย เพื่อ
เป็ นแนนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ พื ้นที่ได้
อย่างดี
2. เรื่ องของพื ้นที่สวนสาธารณะระดับชุมชนที่มีขนาดเล็ก บางแห่งตังอยู
้ ่ในย่านชุม ชนที่
มีความหนาแน่นสูง พื ้นที่ภายในสวนสาธารณะไม่สามารถรองรับปริ มาณการใช้ พื ้นที่ของผู้ใช้ ได้
อย่างเพียงพอ จึงควรมีการศึกษาเพื่อออกแบบวางผังสวนสาธารณะที่สามารถรองรั บกิจกรรมที่
หลากหลายประเภทได้ แม้ จะมีขนาดเล็ก และทาการศึกษาพัฒนาพื ้นที่ใกล้ เคียงที่สามารถเชื่อมต่อ
เอื อ้ ประโยชน์ ใ ห้ กัน เพื่ อช่ วยรองรั บกิ จกรรมบางประเภทและเป็ นการลดความแออัด ในพื ้นที่
สวนสาธารณะที่มีขนาดกาจัด
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ข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจ
ข้ อมูลดิบที่ได้ จากการสารวจพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่สวนรมณีนาถ ใน
วันต่างที่ทาการสารวจ โดยทาเป็ นตารางได้ ดงั นี ้
วัน
เวลา
วันพฤหัสบดี
06.00-08.00

วัย
วัยสูงอายุ

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
รวม
วัยผู้ใหญ่

วันศุกร์
06.00-08.00

กิจกรรมที่เกิดขึน้

รวม
วัยสูงอายุ

รวม

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

จานวน(คน)
86
33
5
20
40
21
66
278
48
10
5
14
13
3
93
90
33
5
19
50
12
46
255

ตารางที่ ก-1 ลักษณะกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเช้ าวันธรรมดา

จานวน(%)
31.73
12.17
1.85
7.38
14.76
7.75
24.35
100%
51.61
10.75
5.37
15.05
13.54
3.23
100%
35.29
12.94
1.96
7.45
19.60
4.7
18.03
100%
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วัน
เวลา

วัย
วัยผู้ใหญ่

กิจกรรมที่เกิดขึน้

จานวน(คน)

จานวน(%)

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย

48

57.14

- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

7
5
14
8
2
84

8.33
5.95
16.67
9.52
2.38
100%
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รวม

ตารางที่ ก-1 ลักษณะกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเช้ าวันธรรมดา (ต่อ)

วัน
เวลา
วันพฤหัสบดี
15.00-17.00

วัย
วัยสูงอายุ

รวม
วัยผู้ใหญ่

กิจกรรมที่เกิดขึน้

จานวน
(คน)

จานวน
(%)

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ

44
9
7

51.16
10.46
8.14

- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

4
22
86
28
17

4.65
25.58
100%
27.45
16.67

7
7
43
102

6.86
6.86
42.15
100%

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

รวม

ตารางที่ ก-2 ลักษณะกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายวันธรรมดา
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วัน
เวลา
วันพฤหัสบดี
15.00-17.00

วัย
นักศึกษา
รวม
เด็กนักรี ยน

กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เล่นกีฬา/แบตมินตัน
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นเครื่ องเล่น
- เล่นสเก็ต
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วันศุกร์
14.00-16.00

รวม
เด็กเล็ก
รวม
วัยสูงอายุ

รวม
วัยผู้ใหญ่

รวม

- เล่นเครื่ องเล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

จานวน
(คน)

จานวน
(%)

2
3
5
21
24
6
6
6
65
2
2
35
9
4
2
21
71
10
15
5
7
24
61

40
60
100%
32.30
36.92
9.23
9.23
9.23
100%
100%
100%
49.29
12.67
5.63
2.81
29.57
100%
16.39
24.59
8.19
11.47
39.34
100%

ตารางที่ ก-3 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายวันธรรมดา (ต่อ)
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วัน

วัย

กิจกรรมที่เกิดขึน้

เวลา
วันศุกร์
14.00-16.00

นักศึกษา
รวม
เด็กนักรี ยน

- เล่นกีฬา/แบตมินตัน
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นเครื่ องเล่น
- เล่นสเก็ต
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ส

รวม
เด็กเล็ก
รวม

- เล่นเครื่ องเล่น

จานวน
(คน)

จานวน
(%)

4
4
20
24
6
10
6
70
-

100%
100%
28.57
34.28
6.57
14.28
6.57
100%
-

ตารางที่ ก-3 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายวันธรรมดา (ต่อ)
วัน

วัย

กิจกรรมที่เกิดขึน้

เวลา
วันพุธ
17.00- 19.00

วัยสูงอายุ

รวม
วัยผู้ใหญ่

รวม

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

จานวน
(คน)
84
33
7
15
9
7
27
182
51
10
7
9
10
11
98

ตารางที่ ก-4 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่า วันธรรมดา

จานวน
(%)
46.15
18.13
3.84
8.24
4.94
3.84
14.83
100%
52.04
10.20
7.14
9.18
10.20
11.22
100%
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วัน

วัย

กิจกรรมที่เกิดขึน้

เวลา
วันพุธ
17.00- 19.00

นักศึกษา

รวม
นักเรี ยน

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นสเก็ต
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นเครื่ องเล่น
- เล่นสเก็ต
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

ม
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ก
ั
น
ำ
ส
วันพฤหัสบดี
17.00- 19.00

รวม
วัยสูงอายุ

รวม
วัยผู้ใหญ่

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

รวม

จานวน
(คน)
10
6
4
13
33
2
6
6
4
8
26
90
32
1
15
9
9
25
181
52

จานวน
(%)
30.30
18.18
12.12
39.39
100%
7.69
23.07
23.07
15.38
30.76
100%
49.72
17.67
0.55
8.28
4.97
4.97
13.81
100%
44.82

8
2
9
18
27
116

6.89
1.72
7.75
15.51
23.27
100%

ตารางที่ ก-4 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่า วันธรรมดา (ต่อ)
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วัน

วัย

เวลา
วันพฤหัสบดี
17.00- 19.00

นักศึกษา

รวม
นักเรี ยน

กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นสเก็ต
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นเครื่ องเล่น
- เล่นสเก็ต
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
รวม

จานวน
(คน)
10
3
4
15
32
2
8
6
4
15
35

จานวน
(%)
31.25
9.37
12.5
46.87
100%
5.71
22.85
17.14
11.42
42.85
100%

ตารางที่ ก-4 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่า วันธรรมดา (ต่อ)
วัน

วัย

กิจกรรมที่เกิดขึน้

เวลา
วันเสาร์
07.00-09.00

วัยสูงอายุ

รวม
วัยผู้ใหญ่

รวม

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

จานวน
(คน)
46
19
9
3
9
44
130
44
29
14
14
40
141

ตารางที่ ก-5 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเช้ าวันหยุด

จานวน
(%)
35.38
14.61
6.92
2.31
6.92
33.84
100%
31.21
20.57
9.93
9.93
28.37
100%
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วัน

วัย

กิจกรรมที่เกิดขึน้

เวลา
วันเสาร์
07.00-09.00

วันอาทิตย์
06.00-08.00

นักศึกษา

รวม
เด็กเล็ก
รวม
วัยสูงอายุ

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- เล่นเครื่ องเล่น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รวม
วัยผู้ใหญ่

รวม
นักศึกษา

รวม
นักเรี ยน
รวม
เด็กเล็ก
รวม

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ /แบตมินตัน
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- เต้ นแอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นเครื่ องเล่น

จานวน
(คน)
7
1
6
14
2
2
23
13
3
16
55
27
20
12
16
75
7
8
15
4
2
6
2
2

ตารางที่ ก-5 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเช้ าวันหยุด(ต่ อ)

จานวน
(%)
50
7.15
42.85
100%
100
100%
41.82
23.63
5.45
29.00
100%
36
26.67
16
21.33
100%
46.67
53.33
100%
66.67
33.33
100%
100%
100%

141
วัน

วัย

กิจกรรมที่เกิดขึน้

เวลา
วันเสาร์
15.00-17.00

วัยสูงอายุ

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รวม
วัยผู้ใหญ่

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

รวม
นักศึกษา

รวม
เด็กนักรี ยน

รวม
เด็กเล็ก
รวม

- เล่นกีฬา/แบตมินตัน
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ฝึ กสอนวาดรู ป
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นเครื่ องเล่น
- ฝึ กสอนวาดรู ป
- เล่นเครื่ องเล่น

จานวน
(คน)

จานวน
(%)

14
10
16
40
16
8

35
25
40
100%
27.11
13.56

2
33
59
9
4
3
17
11
10
3
2
16
23
12
12

3.38
55.93
100%
52.94
23.52
17.64
100%
47.82
31.25
13.04
8.69
69.56
100%
100%
100%

ตารางที่ ก-6 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายวันหยุด
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วัน
เวลา
วันอาทิตย์
15.00-17.00

วัย
วัยสูงอายุ

กิจกรรมที่เกิดขึน้

จานวน
(คน)

จานวน
(%)

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ

13
4
-

37.14
11.43
-

- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

18
35
17
13

51.43
100%
15.45
11.82

9
71
110
5
3
1
8
4
21
12
10
9
3
6
40
21
17
38

8.18
64.54
100%
23.80
14.28
4.76
38.9
19.04
100%
30
25
22.5
7.5
15
100%
55.27
44.73
100%

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รวม
วัยผู้ใหญ่

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ/แบตมินตัน
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

รวม
นักศึกษา

รวม
เด็กนักรี ยน

รวม
เด็กเล็ก
รวม

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นสเก็ต
- เล่นกีฬา
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล/แบตมินตัน
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น/ปิ คนิก
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นเครื่ องเล่น
- เล่นสเก็ต
- พักผ่อน/ปิ คนิก
- เล่นเครื่ องเล่น

ตารางที่ ก-6 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงบ่ายวันหยุด (ต่อ)
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วัน

วัย

กิจกรรมที่เกิดขึน้

เวลา
วันเสาร์
17.00-19.00

วัยสูงอายุ

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- รามวยจีน ราพัด
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รวม
วัยผู้ใหญ่

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ/แบตมินตัน
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น

รวม
นักศึกษา

รวม
เด็กนักรี ยน

รวม
เด็กเล็ก
รวม

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- เล่นสเก็ต
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล
- เล่นเครื่ องเล่น
- เล่นสเก็ต
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- พักผ่อน/ปิ คนิก
- เล่นเครื่ องเล่น

จานวน
(คน)

จานวน
(%)

27
9
1
6
2
18
63
38
11

42.85
14.28
1.58
9.52
3.17
28.57
100%
24.05
6.96

8
13
29
59
158
14
6
13
2
2
37
6
2
7
4
5
2
26
2
14
16

5.06
8.23
18.35
37.34
100%
37.83
16.21
35.13
5.40
5.40
100%
23.07
7.70
26.92
15.38
19.23
7.70
100%
12.5
87.5
100%

ตารางที่ ก-7 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่า วันหยุด
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วัน

วัย

เวลา
วันอาทิตย์
17.00-19.00

วัยสูงอายุ

กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน/ปิ คนิก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รวม
วัยผู้ใหญ่

- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- โยคะ
- แอโรบิค
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ/แบตมินตัน
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน/ปิ คนิก

รวม
นักศึกษา

รวม
เด็กนักรี ยน

รวม
เด็กเล็ก
รวม

- นัง่ คุย/นัง่ เล่น
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ
- นัง่ คุย/นัง่ เล่น/พักผ่อน/ปิ คนิก
- ออกกาลังกาย แบบใช้ อุปกรณ์
- เล่นกีฬา/ฟุตบอล/ตะกร้ อ
- เล่นเครื่ องเล่น
- เล่นสเก็ต
- พักผ่อน/ปิ คนิก
- เล่นเครื่ องเล่น

จานวน
(คน)

จานวน
(%)

26
6
6
20
58
37
18

44.82
10.34
10.34
34.48
100%
21.90
10.65

14
10
90
169
3
8
4
9
24
14
3
10
7
8
42
11
14
25

8.28
5.91
53.25
100%
12.50
33.33
16.67
37.5
100%
33.33
7.14
23.80
16.67
19.05
100%
44
56
100%

ตารางที่ ก-7 สรุปกิจกรรมของกลุม่ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเย็น-หัวค่า วันหยุด (ต่อ)
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ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ข

146
ข้ อมูลด้ านกิจกรรมที่ได้ จาการสารวจ
ข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่สวนรมณีนาถ ในวัน
ต่างที่ทาการสารวจ โดยสามารถสรุปข้ อมูลทางด้ านกิจกรรมที่เกิดขึ ้นเป็ นตารางได้ ดงั นี ้
กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย

ช่ วงเวลา
ช่วงเช้ า

วัย
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่

จานวน (%)
33.51
54.37

ช่วงบ่าย

วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยสูงอายุ

50.23
21.92
60
47.93

วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ

48.43
30.77
12.56
9.54
11.56
20.63
7.90
17.9
8.55
13.77
6.7
1.90
5.66
6.89
7.53
2.2
4.43
7.41
15.86
8.26
8.46
17.18
3.73
4.95

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ช่วงเย็น – หัวค่า

- ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์

ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

- โยคะ

ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น – หัวค่า

- เต้ นแอโรบิค

ช่วงเช้ า
ช่วงเย็น – หัวค่า

- รามวยจีน ราพัด

ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น – หัวค่า

ตารางที่ ข-1 สรุปข้ อมูลค่าเฉลี่ยกิจกรรมที่เกิดในสวนรมณีนาถ วันธรรมดา
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กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ/แบตมินตัน/ฟุตบอล

ช่ วงเวลา
ช่วงเช้ า

วัย
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่

จานวน (%)
6.23
11.53

ช่วงบ่าย

วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ

9.16
40
30.43
4.4

วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก
เด็กนักเรี ยน
เด็กนักเรี ยน
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
เด็กนักเรี ยน

12.85
43.13
13.4
11.75
100
22.96
7.9
12.31
20.10
21.19
2.80
27.57
40.75
35.60
14.32
17.24
36.80

ช่วงเย็น – หัวค่า

- เล่นเครื่ องเล่น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ช่วงบ่าย

- เล่นสเก็ต

ช่วงเย็น – หัวค่า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น – หัวค่า

- นั่งคุย/นั่งเล่น/พักผ่อน/ปิ กนิค

ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

ตารางที่ ข-1 สรุปข้ อมูลค่าเฉลี่ยกิจกรรมที่เกิดในสวนรมณีนาถ วันธรรมดา(ต่อ)

148
กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย

ช่ วงเวลา
ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

- ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์

ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

- โยคะ

ช่วงเย็น – หัวค่า

- เต้ นแอโรบิค

ช่วงเช้ า
ช่วงเย็น – หัวค่า

- รามวยจีน ราพัด
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ/แบตมินตัน/ฟุตบอล

ช่วงเช้ า
ช่วงเย็น – หัวค่า
ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

วัย
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยสูงอายุ

จานวน (%)
35.38
31.21
50
35
27.11
23.52
42.85

วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ

24.05
37.83
23.07
14.61
20.57

วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน

5.06
6.92
9.93
9.52
8.23
2.31
3.17
6.92

ตารางที่ ข-2 สรุปข้ อมูลค่าเฉลี่ยกิจกรรมที่เกิดในสวนรมณีนาถ วันเสาร์

7.15

25
13.56
13.04
14.28
6.96
16.21
7.70
1.58

9.93
42.85

3.38
52.94
47.82

149
กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ/แบตมินตัน/ฟุตบอล

ช่ วงเวลา
ช่วงเย็น – หัวค่า

- ฝึ กสอนวาดรู ป

ช่วงบ่าย

- เล่นเครื่ องเล่น

ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย

- เล่นสเก็ต
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- นั่งคุย/นั่งเล่น/พักผ่อน/ปิ กนิค

ช่วงเย็น – หัวค่า
ช่วงเย็น – หัวค่า
ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

วัย
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก
เด็กนักเรี ยน
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก

ตารางที่ ข-2 สรุปข้ อมูลค่าเฉลี่ยกิจกรรมที่เกิดในสวนรมณีนาถ วันเสาร์ (ต่อ)

จานวน (%)
18.35
35.13
15.38
17.64
69.56
100
8.69
100
87.5
5.40
19.23
33.84
28.37

40
55.93
31.25
28.57
37.34
5.40
7.70
12.5
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- เดิน-วิ่งออกกาลังกาย

ช่ วงเวลา
ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า
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- ออกกาลังกาย แบบใช้ อปุ กรณ์

ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

- เต้ นแอโรบิค
- เล่นกีฬา/ตะกร้ อ/แบตมินตัน/ฟุตบอล

ช่วงเย็น – หัวค่า
ช่วงเช้ า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

วัย
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยสูงอายุ

จานวน (%)
41.82

วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ

21.90
33.33
23.63

วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน

8.28
5.45

ตารางที่ ข-3 สรุปข้ อมูลค่าเฉลี่ยกิจกรรมที่เกิดในสวนรมณีนาถ วันอาทิตย์

36
46.67

66.67
37.14
15.45
23.80
44.82

26.67

33.33
11.43
11.82
14.28
22.5
10.34
10.65
16.67
7.14
10.34

16
53.33

8.18
38.9
30
5.91
37.5
23.80
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กิจกรรมที่เกิดขึน้
- เล่นเครื่ องเล่น

ช่ วงเวลา
ช่วงเช้ า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น – หัวค่า

- เล่นสเก็ต

ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น – หัวค่า
ช่วงเช้ า
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- นั่งคุย/นั่งเล่น/พักผ่อน/ปิ กนิค

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น – หัวค่า

วัย
เด็กเล็ก
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก
นักศึกษา

จานวน (%)
100
7.5
44.73
16.67
56
4.76

เด็กนักเรี ยน

15

เด็กนักเรี ยน
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก
วัยสูงอายุ
วัยผู้ใหญ่
นักศึกษา
เด็กนักเรี ยน
เด็กเล็ก

19.05
29.00

ตารางที่ ข-3 สรุปข้ อมูลค่าเฉลี่ยกิจกรรมที่เกิดในสวนรมณีนาถ วันอาทิตย์ (ต่อ)

21.33

51.43
64.54
25
55.27
34.48
53.25
12.50
33.33
44
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ประวัติผ้ วู ิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

นางสาวภควดี ศรี อ่อน
81 ถนนเพชรเกษม ซอย 42 แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริ ญ
กรุงเทพมหานคร
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
หลักสูตรภูมิสภาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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